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Postępowanie nr TPBUS u-zPnu7
informacia z otwarcia ofeft

Tarnowo Podgórne, dnia 22 grudnia 2017 roku

lNFROMACJA Z OTWARC|A OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego W trybie plzetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29

stycmia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2017 r. poz- 1579 ze zm,)

Drzedmiot zamówienia:

,,Świadczenie kompleksorvych usług księgowych, doradczych i zakresu kontrolingu finansowego na rzecz spotki z
ograniczoną odpowiedzialnością"

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgóme ,,TPBUS' spolka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej ,zamawi4ący"\, działaiąc

na podstawie ań. 86 Ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 200/. l, Pru\!,!o zamóWień publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz, '1579 że

zm.) pzedsiawia informację Z otwarcia ofeń złoźonych W ramach przedmiotowego postępowania:

na sfinansowanie ZamóWienia zamawiający zamieza pżeznacŻyć,.479.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych 00/l00) brutto.

W postępowaniu Zostały Złożone ofeńy zgodnie z poniższym zestawieniem:2.

1,

nr

oferty

nażwa (firma) i adres Wykonawcy cena of6ńy (brutto) PLN sposób
zatrud nienia

Warunki płdtności

1 cFK PRoGREsslo sp_ z o,o. sp, k,

UL Poznańska 131A

62_080 Tamowo Podgóme

€1.730,00 PLN
Urnowa o praĘ +

śWiadczenie pracy

pżeż udziałowca

10 podmiotóW

żgodnie z
zaĘcznikiem nr 2

żgodne z slwz

2

Zamawiający informuje, że Zgodnie z Rozdz. Vlll ust. 7 sl\^lz: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszc^enia na stronie

intemetowej infolmacji, o którcj mowa w ań. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o pŻynależności lub

bmku pżynależności do tej samej grupy kapitałowej, o l<tórej mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

vW. ośWiadczenie stanowi załącznik nr 4 do slwz.

W przypadku konsorcjUm, pżedmiotowe ośWiadczenia składa oddziglnie każdy ż WykonawcóW, którzy Wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia.
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