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WG.I.271.1.2020.JD  Gogolin, dnia 25.02.2020 r. 

 
Zamawiający: 

Gmina Gogolin 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin  

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie 

wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion”. 

 

          Gmina Gogolin, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia              

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej 

ustawą PZP, wzywa następujących Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej: 

1. Państwo Łąka Sp. z o.o., Oracze 31, 19-300 Oracze, 

2. Aleksander Brzeski ARANEO, ul. Górczewska 228 m. 106, 01-460 Warszawa. 

 

          Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,        

nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny        

i terminu wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej przy ul. Rybackiej, dlatego też 

Zamawiający zobowiązany jest wezwać obu Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej. 

          Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy PZP, Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

          Oferta dodatkowa winna zawierać wypełniony formularz oferty dodatkowej (w załączeniu) podpisany 

przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę dodatkową 

należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa winna być 

złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru: 

 

OFERTA DODATKOWA 

na  

Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem 

nasion. 

Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r. przed godz. 10:15 

 

 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

           

Składanie ofert dodatkowych: 

a) Ofertę dodatkową należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

w sekretariacie Urzędu – pokój nr  14, I piętro. 
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b) Termin złożenia oferty dodatkowej do siedziby Zamawiającego upływa dnia 28.02.2020 roku o godz. 

10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty dodatkowej decyduje data i godzina wpływu oferty 

dodatkowej do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. 

          Otwarcie ofert dodatkowych: 

a) Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w dniu 28.02.2020 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim        

w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 w sali posiedzeń – parter. 

b) Otwarcie ofert dodatkowych jest jawne. 

 

 

 

 Podpisał: 

 Z up. Burmistrza 

 Krzysztof Reinert 

 Zastępca Burmistrza 

 


