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lNFORMACJA Z OTWARC|A OFERT

Działając na podstawie ań. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1 986 z
póżn. zm.\ informuje się, że W dniu 'l'1.09.20'19r, o godzinie 09.30 po otwarciu ofeń W postępowaniu
prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego pn,: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn.: ,,Proiekt i budowa przedszkola mie|skiego W smolncy"" podano do Wiadomości
obecnych WykonawcóW (osób) następujące informacje dotyczące otwartych ofeń:

ofeńa nr 1 - złożona przez,.
Przedsiębiorstwo Usług lnwestycyjnych Sp. z o,o,
ul. J, i F. Białych 5,44-200 Rybnik

dane o warunkach oferty
cena: 97 667,41 zł brutto,
lermin płalności faklury - 30 dni

ołeńa nr 2 - złożona przez:
P.P.H.U. ,J. STARAK" Jacek starak
ul. Barbórki LL, 44-t45 Pilchowice

dane o Warunkach ofeńy
cena: 49 144,75 zł brutto,
termin płatności laktury - 30 dni

ofelta nr 3 - złożona przez:
sPECJA1-1sTYczNE BlURo lNWESTYCYJNo-1NŻYNlERsKlE PRosTA-PRoJEKT
Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 chmielnik

dane o Warunkach ofeńy
cena: 136 858,80 zł blutto,
termin płatności faktury - 30 dni

oferta nr 4 - złożona przez|
Budowlani Mariusz Frania
u|. Wierzbowa 18/29, 42-2L6 częstochowa

dane o Warunkach oferty
cena: 58 476,03 zł brutto,
termin płatności laktury - 30 dni

oieia nr 5 - zlożona ożeT.
lNZYN|ERlA SLĄSK Grzegorz Galiniak
41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maia 83



dane o Warunkach ofeńy
cena: 60 964,37 zł brulto,
termin ptatności faktury - 30 dni

Ponadto zamawiający plzed otwarciem ofeń poinformował obecnych na otwarciu ofeń, że na realizację
zamóWienia zamierza przeznaczyć kwotę 90 000,00 złotych brutto.

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia
11.09.2019 r. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ośWiadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ari.22 ust. 'l pK 23 ustawy Pzp zgodnie
ze Wzorem stanowiącym - załącznik nr 5 do slwz, wraz ze żożeniem ośWiadczenia, Wykonawca może
złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji W postępowaniu.
ośWiadczenie Winno być zalożone w lormie pisemnei. i dostarczone do siedziby Zamawiającego na
adres Urząd Miejski W Sośnicowicach ul. Rynek 19, sekretafial - pokói n] 9, l piętro.
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