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                                                INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej 
od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie w systemie zaprojektuj i wybudu j”

W dniu 21.01.2019r. 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.

Nr   
oferty

Nazwa firmy
Cena ofertowa

brutto 

Okres
gwarancji 

(m-ce)

Skrócenie
terminu

zakończenia
robót

budowlanych
(dni)

1
BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c
63-820 Piaski

5.345.395,50 zł 60 m-cy 0 dni

2
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp.k.
Rabowice, ul. Świerkowa 48
62-020 Swarzędz

4.231.630,50 zł 60 m-cy 60 dni

3

Konsorcjum Firm – Lider:
INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ks. Ksyckiego 6B/1
64-800 Chodzież
Partner Konsorcjum:
ROKAN CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ks. Ksyckiego 6B/1
64-800 Chodzież

3.863.782,42 zł 60 m-cy 60 dni

4
IVESTON Sp. z o.o.
ul. Obrzycka 133
64-600 Oborniki

4.850.000,00 zł 60 m-cy 60 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.000.000,00 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 z złożeniem

oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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