Olsztyn, 19 października 2016r.
Nasz znak:
NO.332.4.2016

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: NO.332.4.2016.
Nazwa zadania: Remont placu manewrowego WORD Olsztyn
przy ul. Towarowej 17
Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informuje, co
następuje:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
473.000 ,- zł. (słownie zł.: czterysta siedemdziesiąt trzy 00/100 ) .
W terminie do dnia 19 października 2016r. do godz. 10:00 złożono następujące oferty:

-STRABAG Sp.z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;
Cena: 491.186,29 zł.,
Termin wykonania zamówienia: 13.11.2016r.,
Okres gwarancji: 5 lat,
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

-Skanska SA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
Cena: 441.420,19 zł.,
Termin wykonania zamówienia: 13.11.2016r.,
Okres gwarancji: 5 lat,
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
niniejszej informacji (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) przekazuje Zamawiającemu
"Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej" - zał. do niniejszej informacji. . Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wyk.
Elżbieta Adamiuk

DYREKTOR
Stanisław SZATKOWSKI

Załącznik do Informacji
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków
Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
Nr NO.332.4.2016 na:
Remont placu manewrowego WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17

w imieniu Wykonawcy:
__________________________________________________________________________
informuję, że:
*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład
której wchodzą następujące podmioty:

Lp.

Nazwa

Adres

1.
2.

__________________ dnia ___________________ roku

____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić

