Szczecin, dnia 28.08.2017 r.
ZZ-2380-97/17
informacja na stronę internetową
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na KPP
Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej
Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:
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Zakład Usług Budowlanych
Robert Łukasik
Zieleń 86
62-240 Trzemeszno
e-mail:
robert.lukasik@serv-net.pl

21 877 710,42
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Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego i Usług
Inwestycyjnych Piotr Flens
ul. Gnieźnieńska 74
75-736 Koszalin
faks (94) 347 47 15

22 260 218,10
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Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe MATEXIM
Heidner i wspólnicy spółka
jawna
ul. Królowej Jadwigi 4
78-200 Białogard
Przedsiębiorstwo Budowlane
BUDOMAL
Słowik, Subalski, Zięba sp.j.
ul. Franciszkańska 18
75-254 Koszalin
PHU KOMPEL Dariusz
Kawęcki
ul. 1-go Maja 3/4
78-200 Białogard
faks (94) 312 78 19

24 656 572,26
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Zakład Innowacyjny Technik
Energetycznych PROMAT
Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 7
80-209 Chwaszczyno
faks (58) 623 24 75

20 787 000,00
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MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
faks (46) 833 97 32

19 970 000,00
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Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 19 696 905,88 zł.

UWAGA!
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wyk onawców składających
ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.
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