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Postępowanie nr TPBU S 03-ZP/201 8

informacja z otwarcia ofert

Tarnowo Podgórne, dnia 20 marca 2018 roku

INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubIicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 sb7cznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2a17 r, paz,

1579 ze zm,)

przedmiot zamówienia:

,,Dostawa 5 sztuk niskoemisyjnych autobusów miejskich"

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

,,Zamawiający'), działając na podstawie art. 86 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2aO4 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z Zafi r. poz, 7579 ze zm.) przedstawia informację z otwarcia ofeft

złożony ch w ra mach p rzed m iotowego postę powa n i a :

na sfinansowanie Zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 6.027.0O0,0O zł
(słownie: sześć milionów dwadzieścia siedem Ęsięcy złoĘch OO/1OO) brutto.
w postępowaniu zostaĘ złożone oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

1,

2.

nr
oferty

nazwa (firma) i adres wykonawcy cena oferty (brutto)
PLN

1 Ul.
Solaris Bus & Coach S.A.

Obornicka 46| Bolechowo-Osiedle, 62-005
Owińska 5.781.ooo,oo

2
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o,

Wolica, Al. Katowicka 9, O5-83O Nadarzyn 5.91o.15o,oo



Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz, X ust. 14 SIWZ: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 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.

Ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku konsorcjum, przedmiotowe oświadczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców,

któny wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia.
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