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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie pruetatgu nieograniczonego o wartoSci
zam6wienia nie przekraczaj4cej kwot oke6lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych na robotg budowlan4 pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej
do nieruchomoSci polo2onych w Gdyni prry ul. Korzeniowskiego 12A,, l4A, i l4C wraz z o6wietleniem Etap I".
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W imieniu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie art. 86 ust.s ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zam6wiefi
publicznych (Dz. U.2018.1986), zwanej dalej ustaw4 Pzp, przekaz$g informacje z otwarcia ofert
w przedmiotowym postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert odbylo sig w dniu 1 1.06.2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 105a.
1. Kwota, jak4 zamierzaprzeznaczyt Zamawiaj4cy na sfinansowanie zam6wienia wynosi: 278 089,54 zl brutto.
2. Firmy oraz adresy wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania
zam6wienia, okresem gwarancji i warunkami platnodci zawartymi w ofeftach:
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ofedy

01.
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Firma (nazwa) lub nazwisko

Cena

QIAZ

ryczahowa
brutto w zl

adres wykonawcy

FB-JELCZ Sp. z o.o.
ul. Polna 45
80-209 Chwaszczyno

02.

ZUK Sp. z o.o.
Glincz, ul. Akacjowa 24

Okres

Okres

wykonania

udzielonej
gwarancji

323 019,03

8 tygodni

61 miesigcy

331 665,76

16 tygodni

61 miesigcy

83-330 Zukowo

Warunki
platnoSci

zgodnie

zSIWZ

zgodnie

zSIWZ

Zamawiaj4cy przypomina, 2e Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert zobowi4zany jest przekazai Zamawiaj4cemu oiwiadczenie o przynaleinoSci lub
braku przynale2no3ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze
wzorem zaL4czlika nr i0 do SIWZ.
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