WZP.271-01/2018

Swarzędz, dnia 02.02.2018r.

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz,
należących do Gminy Swarzędz w 2018 roku”
W dniu 02.02.2018 roku o godz. 10:30 w pok. 411 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
miało miejsce otwarcie ofert. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
Czas reakcji
Nr
oferty

1

Nazwa firmy

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino

(czas przystąpienia
Cena ofertowa brutto do realizacji zlecenia
licząc od dnia
otrzymania zlecenia dni)

Okres gwarancji
(miesiące)

723 117,00 zł

1 dzień

24 m-ce

583 398,00 zł

1 dzień

24 m-ce

930 126,00 zł

2 dni

12 m-cy

554 142,00 zł

1 dzień

24 m-ce

Konsorcjum firm:
Brikbau Anna Nowacka(Lider)
2

ul. Śremska 27, 62-035 Kórnik
i
ZU-H Bud-Hanex
ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik
Konsorcjum firm:
Lider
Firma Usługowo-Handlowa
ANNA Anna Białobrzycka

3

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
i
Firma Budowlano – Remontowo –
Drogowa Dariusz Białobrzycki
os. K. Wielkiego 14A/1 62-200 Gniezno
Firma Budowlano – Usługowa

4

Eko-Bud s.c.
Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 2B 62-310 Pyzdry

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 700000,00 zł.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1020) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art.
57 ust. 1 lub art . 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

