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II{FORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w post9powaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograriczonego o wartosci zam6wienia nie
przekaczajQcej kwot okre6lonych w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust 8 ustawy z dnia 29 sb,cznia 2004 r.
Prawo zam6wiei publicznych na robotg budowlan4 pn: ,,Bualowa boisk sportowych na terenie \aI Liceum
Og6lnoksztalc4cego w cdyni".

W imieniu Cminy Miasta Gdlali, na podstawie afi. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zam6\aiei publicznych (Dz.
u. z 20r5r' poz. 2164 onz z 2016r. poz. 831 i 996), zwanej dalej ustawa 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 dniu 01.06.2017r. o godz. 12:00 w sali nr 105A w bud),r .o Urzgdu Miasta cdyni przy Al.
Marszalka Pilsudskiego 52154.

1. Kwota, jakq zamierza prze taczye Zama\Niajqcy na sfinansowanie zafr6wienia wynosi: 2 805 ?00,46 brutto;
2.Firmy omz adr-esy wl,konawc6w, kl6rzy zlo?yll oferb, w temtinie wraz z cenami i teminami wykonania zam6wienia.

okrcsem gwarancji i warunkami platnosci zawartymi w ofertach.

Numer
olerty

Firma (nazwa) lub nazwisko
otaz

adres *ykona\acy

Cena
fyczallowa
brutto w zl

Okres
\rykonanra

Okes
udzielonej
gwarancjl

Warunki
platnoSci

Ryzyko
wykonania

rob6t
dodatkowych

01

GARDENIA Sp. z o.o.
ul. Klobucka 13

02-699 Warszawa
2 095 397 ,88 20 tygodni 6'7 m-cy

telmln
ptatnoSci
faktury w

ci4gu 30 dni
od daty
zloj'f,nta

1,01Va

02.
MARBUD Sp. z o.o.
Sp6lka Komand)'towa
ul. MorslG 147 8l-206 Gdynia

2 830 921,79 20 tygodni 6'7 m-cy

termin
platnoSci
faktury w

ciqgu 30 dni
od daty
zlozenla

10,01%

Zamawiaj4cy przypomina, ze Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie inter[etowei informacii z
otwarcia ofert zobowiAzany jest przekazad Zamawiajacemu oiwiadczenie o plzynaleinosci lub braku
przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem
zal4cznika nr 10 do SIWZ.

Przetargowej


