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Postępowanie nr TPBUS 01 -ZP/201 8

informacja z otwarcia ofeń

Tarnowo Podgórne, dnia 14lutego 2018 roku

|NFROMACJA Z OTWARGIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pnetargu nieognniczonego na podstawie ustavvy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm,)

pnedmiot zamówienia:

,,Modernizacjabazy autobusowej komunikacji gminnej polegającej na przebudowie, rozbudowie,

nadbudowie i rozbiórce budynku wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnosĘcznego"

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne ,,TPBUS" Społka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej

,,Zamawiający"), dziaĄąc na podstawie ań. 86 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przedstawia informację z oM,tarcia ofert złożonych w ramach

pzedmiotowego postępowania;

na sfinansowanie Zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 7.039,290,00 zł (słownie: siedem

milionów trzydzieści dziewięć Ęsięcy dwieście dziewięódziesiąt złoĘch 00/100} brutto.

w postępowaniu zostały złożone oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

1

na

oferty

nazwa (firma) iadre§ Wykonawcy cena oferł (brutto)

PLN

termin r6aIizacji okres rękojmi i

gwarancji

warunki

płatności

1 AK-BUD KURANT SPÓŁKA JAWNA 73a6.200,00zł 13 miesięcy 60 miesięcy zgodnie z

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
7.600.000,00 zl 30.11.2019 r, 60 miesięcy zgodnie z

FIRMA BUDoWLANA DoTA spórwez
OGRANlCZONĄ

. oDPoWlEDzlALNośctĄ SPóŁKA
KOMANDYTOWA

8.966.700,00 zł 15 miesięcy 84 miesiące
zgodnie z

slwz

4 BUDLED sP. z o,o.
8.485.77a,00 zł

18 miesięcy 98 miesięcy zgodnie z

slwz

5

MS BUDOWNICTWO SPOŁKAZ
OGRANICZONĄ

oDPoWEDzlALttośctĄ snótxł
KOMANDYTOWA 8,223.828,34zł 12 miesięcy 84 miesiące

zgodnie z
slwz
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ZamawiĄący informuje, że zgodnie z Rozdz, X ust. 14 SIWZ: |lVykonawca w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o któĘ mowa w aft. 86 ust. 5 pzp, pzekaże Zamawiającemu

oświadczenie

o przynależności lub braku pnynależności do tej samej grupy kapitałowej, o któĘ mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23

pzp. Wraz ze złożeniem aświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ww. oświadczenłe stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku konsoĘum, przedmiotowe oświadczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawów, któzy wspólnie

ubiegają się o udzielenie Zamówienia.


