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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieogmniczonego o wafiosci zam6wienia nie
przekraczai4cej kwot okeslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust 8 ustawy z dnia 29 sycznia 2oo4 r.
Prawo zarn6wieri publicmych na robotg budowlan4: ,,Rozbudowa prrystani rybackiej w cdyni Oks),wiu- Etap II,',

w

imieniu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie ar1. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zam6wief publicznych
z 2015r. poz. 2164 z p6in. z\n.), zwanej dalej ustaw4 Pzp, przekazujg informacje z otwarcia ofert
w przedmiotowym postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert odbylo si9 w dnin 24.04.201 1 r. o godz. 12:00 w sali nr l05a budynku Urzgdu Miasta cdyni pzy
Al. Marszalka Pilsudskiego 52154.
1. Kwota,jakq zamierzaptzezn czyt Zama:wiaj4cy na sfinansowanie zamdwienia wynosi: 3 918 255,33 zl brutto.
2 Firmy oraz adresy wykonawc6w,kt6rzy zlozyli oferty w teminie wraz z cenami i terminami \rykonania zatr6wieni4
okresem gwarancji i warurikami platnosci zawartymi w ofertach:

(Dz. U.

Firma (naz!va) lub nazwisko omz

,.9

adres \rykonawcy

Cena
ryczaltoi$r'a

brutto w zl

Okres

Okes

wykonania

udzielonej
gwarancJl

STRABAG Sp. z o.o.
01.

ul. Parzniewska

l0

05-800 Pruszk6w
Adres do korespqlrlelqii:

319431

Warunki
platnosci

45 tygodni

67

tl-cy

termin platnodci
faktury w ci4gu
30 dni od daty

10,10 %

zloZetia

Al. Zwyciestwa 193.81-521 cdvnia
Przedsigbiorstwo Wielobranzow€

ELCRL.NT M. Mielewczyk,
02.
ul. Starochwaszczyf ska 64,
8l-571 Gdynia

Ryzyko
wykonanla
rob6t
dodatkowych

5 534 87 ,00

45 tygodni

6'/ m-cy

termin platnosci
faktury w ciqgu
30 dnj od daty

2,00 %

^oZenia

BT]DIMEX SA
03.
ul. Stawki 40
0

04.

1

3

6t620

,06

40 tygodni

6'7

m-cy

-040 Warszawa

10,001 %

zloZenia

NDI SA
ul. Powstaric6w Warszawy 19

termin platnoici
faktury w ci4gu
30 dni od daty

6 926 44 ,36

8l -718 Sopot

Zamawiajecy przypomilar Ze Wykonawca, !_l!
informacii z otwarcia ofert zobowiezauy j€st plz(
przynaleinosci do tE samej grupy kapitalowej, o
zalqcznika nr 6 do SIWZ.

43

tygodnie

6'7

m-cy

termin platnoSci
faktury w ciqgu
30 dn; od dary

t0,Qlva

zl&fnia
inie 3 dni od dnia zamieszcze[ia na stronie internetowei
Zamawiajqcemu oswiadczelie o pzynaleinosci lub braku
rej mowa w art.24 nst.l pkt 23 ustalvy, zgodnie ze wzor€m

a6
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