Wizna, dn. 14.05.2021 r.
Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna
DI.271.3.3.2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Nazwa zamówienia: „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30
według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”.
Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że:
1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.05.2021 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
2. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęło 4 oferty;

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,PIKAR‘‘ Dariusz Pruszyński, Piotr Pruszyński Sc, ul.
Jarzębinowa 2A lok 1, 15-793 Białystok
Cena ofertowa: 119 346,60 zł brutto
Termin rozpoczęcia realizacji dostawy: do 1 dnia.
Oferta nr 2
STANPOL Paweł Przestrzelski Spółka komandytowa, ul. Makowa 28, 18 – 400 Łomża
Cena ofertowa: 94 336,71 zł brutto
Termin rozpoczęcia realizacji dostawy: do 1 dnia.
Ponadto

informujemy,

że

podczas

deszyfrowania

ofert

na

stronie https://miniportal.uzp.gov.pl Zamawiający postępując zgodnie z instrukcją, po wybraniu opcji
„Deszyfrowanie” i wybraniu pliku o nazwie: GMINA WIZNA OFERTA.zip, nie odszyfrował tej oferty, a jako
rezultat deszyfrowania pojawił się komunikat w brzmieniu: „Wybrany plik nie został przesłany
przez ePUAP”.
Informujemy również, że plik o nazwie „GMINA WIZNA OFERTA.zip” nie pojawił się na stronie
przedmiotowego postępowania prowadzonego na miniPortalu, w miejscu gdzie widoczne są wszystkie
składane oferty przesłane do tego postępowania.
Plik o nazwie „GMINA WIZNA OFERTA.zip” został przekazany do Zamawiającego ze skrzynki
ePUAP, którego nadawcą jest Irena Kicińska, ale pomimo wielu prób nie dało się tego pliku otworzyć.
Informujemy ponadto, że plik o nazwie: Oferta BIK-PROJEKT.zip był pusty i nie zawierał żadnej
treści.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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