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czerwińsk nad Wisłą, dnia 16 lutego 2018 r.

lNFORMACJA Z OTWARC|A OFERT

dotyczy; postępowania przetar8owe8o - ,.Przebudowa dróq gminnvch w Gminie cżerwińsk nad
wista"

stosownie do art, 86 ust, 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamóWień publicznych (tj.

Dz.U.z201-7 l. poz.'],579), przekazuie informacie zotwarcia ofert postepowania prżetargowego j,W,

lll-

ll.

l. otwarcie ofert dla zamóWienia pn.,,Przebudowa dró8 8minnych W Gminie czerwińsk nad
Wisłą", odbyło się W dniu 09.05,2018 r, o godz, 10:00, W siedzibie ZamaWiającego,
Zamawiający zamierza przeznaczyĆ na sfinansowanie zamóWień kwoty:

1. Przebudowa drogi 8minnej W Goławinie (W kierunku 5moszewa oraz sżkoły
Podstawowej)- 600 000 żł, brutto

2, Przebudowa drogi gminnej W chocisżewie (Borkowo), - 459 000 zł, brutto.
3, Przebudowa drogi gminnej nr 300218W W miejscowośc; Radzikowo scalone , 676 000

zł. brutio
Do Wyznacżonego terminu składania ofert, oferty żłożyli następujący Wykonawcy:

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami rozdziału x ust. 2 pkt 4 slWZ, ZamaWiający prżypomina

o obowiazku złożenia w terminie 3 dni od dnia zamiesżczenia na stronie internetowei infolmacii
z otwaraia. ośWiadczenia o przvnaleźności lub braku przvnaleźności do tei samei grupv kapiialowei,
o której mowa W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wedlu8 załącznika nr 3 do slWZ.
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Handlowe WAPNoPoL
Adam Nowakowski, U],

Nadneczna 12,06 450
Glinojeck

cz- Nl1/589 304,28 żł
cz. Nr 2 / 44a a42,1] zt
cż. Nl 3 / 6ż4 D74,76 7l

72 m_ce

12m ce
72n-ce

przelewem na konto

terminie 30 dni
licząc od dnia

Za..aWiającemu

WystaWio n ei faktu ry.

1.08.2018 r. 31.10,2018 r,

1.08.2018 r _31 10 2018 r
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2. Z.W,K, ]ózef siekierski

96_500 sochacżeW

cż. Nl 1 / 644153,10 zł
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36 m_cy

36 m-cy
36 m-cy

pżelewem na konto

terminie 30 dni
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