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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w trybie pnetargLr nieograniczonego o wafto6ci
w przepisach wydanych na podstawie alt. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych na robotg budowlan4 pn.: ,,Rozbudowa ul.
Chwarznierfiskiej poprzez budowg drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni".
w

postgpowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego

zam6wienia nie przekraczaj4cej kwot okreSlonych

W imieniu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie arl. 86 ust.5 ustawy z dnia

29.01.2004r. Prawo zam6wieri
przekazujg
p62n.
informacje z otwarcia ofeft
(Dz.
z
zm.),
nvanej
dalej
ustaw?
Pzp,
publicznych
U.201.1 .1579
w przedmiotowym postgpowaniu, o kt6rych rnowa w aft. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Otwarcie oferl odbyio sig w dniu 04.01.2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 105a.
l. Kwota, jak4 zamieria przeznaczyl Zamawiaj4cy na sfinansowanie zam6wienia wynosi: 343 638,41 zl brutto.
2. Firmy oraz adresy wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty w terminie wraz z cer^ani i terminami wykonania
zam6wienia, okresem gwarancji i warunkami platno6ci zawaltymi w ofertach:
Ryzyko

Nr
ofefiy

01.

Firma (nazwa) lub nazwisko
ofaz
adres wykonawcy

EUROVIA Polska S.A.
Bielany Wroclawskie
Ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Firma Budowlano

02.

MTM SA
Ul. Hutnicza 35

-

Cena

ryczaltowa
brutto w zl

Okres

Okes

wykonaria

udzielonej
gwarancji

6l

19 tygodni

626 496,92

13 tygodni

6l miesigcy

849 773,10

20 tygodni

61 miesigcy

wykonalia

platnodci

rob6t
dodatkowy
ch

zgodnie

miesigcy

808 592,90

Warunki

zSTWZ

0,21 %

Drogowa
zgodnie

zSIWZ

4,01 %

81-061 Gdynia

WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
03.

IJl.Zaglowa2
80-560 Gdafsk

zgodnie

zSIWZ

1,0t %

Zamawiaj1cy przypomina, 2e Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert zobowi4zany jest przekazai. Zamawiaj4cemu o6wiadczenie o przynaleinoSci lub
braku przynaleino6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w ar1. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze
wzorem zal4cznika nr 10 do SIWZ.
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