RZP.271-05/2017

Swarzędz, dnia 9.02.2017r.

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Budowa nawierzchni w ul. Leśnej w Swarzędzu
wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami
W dniu 9.02.2017 roku o godz. 10:30 w pok. 410 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu miało
miejsce otwarcie ofert.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
Nr
oferty

Nazwa firmy

Cena ofertowa brutto

Okres gwarancji

815 953,43 zł
w tym:

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane Infrakom
Roboty Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież

Przebudowa
nawierzchni w ul.
Leśnej w Swarzędzu:
503 532,94 zł

60 m-cy

Budowa sieci
wodociągowej
z przyłączami w ul.
Leśnej w Swarzędzu:
312 420,49 zł
1 107 215,97 zł
w tym:

2

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.
Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz

Przebudowa
nawierzchni w ul.
Leśnej w Swarzędzu:
774 227,77 zł

60 m-cy

Budowa sieci
wodociągowej
z przyłączami w ul.
Leśnej w Swarzędzu:
332 988,20 zł
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 152 521,59 zł.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1020) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art.
57 ust. 1 lub art . 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

