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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publiczrego w trybie przetargu nieograniczorego o wartosci zam6wienia nie
przewaczaiqcej kwot okredlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dtril 29
slcznja 2004 (.
Prawo zam6wie/l publicznych na robotg budowlan4 pn: ,,Budorya czgsci ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarzni€iskiej
bocznej w Gdyni wraz z infrastruktur4 technicznq',,
W imieniu Gniny Miasta Gdyni, na podstawie aft. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo za&6wiei publicznych (Dz.
U. 22015r. poz 2164 owz 22016r. poz. 831 i 996), z$lanei dalej ustaw4 Pzp, przekazujg informacje z otwarcia ofert w
przedmiotowym postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy pzp.
Otwarcie ofeft odbylo si9 w dniu 10.0?.2017r. o godz. 12:00 w sali nr 105A w budl,nku Urzgdu Miasta cdyri przy Al.

Marszalka Pilsudskiego 52l54.

L

Kwota, jak4 zamierza przeznaczye Zama'i/iai4cy na sfinansowanie zam6wienia wynosi: 1 127 4g9,54 brutto;
2.Firmy oraz adresy \aykonawc6w, kl6tzy zloit\/li ofefty w teminie \rraz z cen rrti i teflninami wykonanja zam6wienja,
okesern gwarancji i warulkami platnosci zawartymi w ofetach.

Num

oferty

01.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

EUROVIA POLSKA S.A,
Bielany Wroclawskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

Ryzyko

Cena

ryczallowa
brutto w zl

Okr es

Okres

Warunki

wyKonanra

\ ryKonallta

udzielonej
gwarancji

platnodci

rob6t
dodatkowych

teffl l
platnoSci
).

l7 tygodni

799 708,39

faktury w

67 m-cy

7,0L %

ci4gu 30 dni
od daty

zlo2enia

02.

Konsorcjum:
1. WPRD GRA 1EL Sp. z o.o
uL Zaglowa 2
80-560 Gdansk
2.Pzedsigbiorstwo
Wielobrarzowe ELGRUNT
M. Mielewczyk
ul.Starochwaszczyriska64
81- 571 Gdynia

termill

t95 364,96

l6 tygodni

67

ni,-cy

platnosci
faktury w
ciqgu 30 dni
od daty
zloLenia

0,00 %

Zamawiaj4cy przypomina, ze Wykonawca, !y t€rminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie interneto\yei informacii z
otwarcia of.ert. zobowiezany jest przekazad zamawiaiacemu oswiadczenie
przynaleino6ci tuu u.ut u
p'ynaleitrosci do tej samej grupy kapitalow€i, o k6rej mowa w art. 24 ust.1 pkt z3 -ustawy, zgodnie ze wzorcm
zal4cznika nr 10 do SIWZ.
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