Szamotuły, dn. 21 września 2018 r.

Nr sprawy: ZDP.272.20.2018

Informacja z otwarcia ofert
dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń polegająca na budowie chodnika w granicach pasa
drogowego w m. Piersko gm. Kaźmierz”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 265 842,56 zł
Otwarcie ofert: 21 września 2018 r., godz. 10.15
Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Robót
Budowlanych Maciej Szudra
Ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz

Drogowych

Renomex Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki

Cena (PLN)

Gwarancja (m-ce)

188 075,66

60

183 682,35

60

i

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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