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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postppowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o waftoici zam6wienia
przekraczajqcej hwoty okre6lone w przepisach wydanych na podstawie art. I 1 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieri publiczrrych na usfugg polegajqc4 na opracowaniu dokurnentacji projektowo - kosztorysowej,
wykonaniu prac geodezyjrrych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Sternik6w
wraz z odcinkiem ulicy Srypr6w od skrzyiowania z ulic4 Stelnik6w do rzeki Kaczej".

W imieniu Grniny Miasta Gdyni, na podstawie ar1. 86 ust.5 ustawy z dma29.01.2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych

(Dz. lJ. z 2017 r. poz. 1579 z p62n. zm.), zwanej dalej ustaw4 Pzp, przekazljg informacje z otwarcia ofefi
rv przedniotowyn postgpowaniu, o kt6rych mowa w a1t. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwalcie oferr odby,lo sip w dniLr 06.11.2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 101 budynku UrzEdu Miasta Gdyni przy
Al. Malszalka Pilsudskiego 52l54.
1. Kwota brutto, lakqzamierm przeznaczy6 Zamawiaj4cy na sfinansowanie zam6wienia wynosi: 119 103,67 zI.
2. Firmy oraz adresy wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli oferty w terminie wraz z cenami, okresem wykonania
zam6wienia, oraz warunkami platnodci zawartymi w ofefiach:
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WANIT PROJEKTOWANIE DROG
IQzysztof Wiecki
ul. Brzozowa

133 7 62,50

44

termin platnoSci w ci4gu 30
dni od daty z{o2enia faktury

3

83-3 04 Przodkowo

Zamawiaj4cy przypomina,2e Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei
informacii z otwarcia ofert zobowi4zany jest przekrza'i Zamrwiaj4cemu oSwiadczenie o przynaleinoSci lub
braku przynaleino6ci do tcj sarnej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 ustawy, zgodnie ze
wzorem zalacznika nr 5 do SIWZ.
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