WZP.271-30/2019

Swarzędz, dnia 16.09.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
- sprostowanie Dotyczy przetargu nieograniczonego pn:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru przy budowie zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowie ul. Średzkiej od torów kolejowych
do DK 92 w Paczkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj ”
W dniu 16.09.2019r. o godz. 10:30 w pok. 411 w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu miało miejsce otwarcie ofert.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Nr
oferty

Nazwa firmy

Cena ofertowa
brutto
(pln)

Czas reakcji
(min)

Doświadczenie
kluczowego
personelu
(inspektora
nadzoru branży
drogowej)
(ilość)

78.000,00 zł

58 min

5 usług

1

GLOB – PROJEKT Biuro Usług Projektowych
ul. Kaczeńcowa 6, 60-175 Poznań

2

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
SAFEGE S.A.S
15-27 rue du Port
Parc de I'IIe, 92022 Nanterre
CEDEX, Francja

149.506,50 zł

180 min

6 usług

3

Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307,
66-400 Gorzów Wlkp

103.320,00 zł

120 min

5 usług

4

OTR PROJEKT Piotr Adamski
ul. Mickiewicza 3/7, 60-833 Poznań

43.050,00 zł

120 min

6 usług

5

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane
CAMINO Mariusz Kluczyk
ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

35.670,00 zł

120 min

6 usług

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 109.727,69 zł.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 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.
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