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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 
Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji  polegaj ącej  

 na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. D ąbrowskiego  
na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej 

Nr sprawy ZIM-DZ.3322.45.2017 
 
 

W dniu 14 listopada 2017r. o godz. 12:00  odbyło się otwarcie ofert  w w/w 
postępowaniu. Do godz. 11:00 zostały złożone 2 oferty  przez n/w Wykonawców. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 271.830,00 zł brutto.  

 
Zbiorcze zestawienie:  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres Wykonawcy 

Cena 
ofertowa 

brutto  
(w PLN) 

Czas stawienia 
się 

przedstawiciela 
nadzoru na placu 
budowy od chwili 

otrzymania 
wezwania od 

Zamawiającego  

 
 

Termin realizacji 
zamówienia 

 
 
 

Warunki 
płatności 

1. 
PROGREG Sp. z o.o. 
30-414 Kraków, 
 ul. Dekarzy 7C 

282 900,00 

w ciągu 4 h  
lub krócej 

od momentu 
wezwania przez 
Zamawiaj ącego 

a)Termin rozpoczęcia pełnienia 
nadzoru autorskiego – z dniem 

zawarcia Umowy. 
b)Termin zakończenia pełnienia 
nadzoru autorskiego – z dniem 

uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienie  
o zakończeniu budowy. 

c)Zamawiający przewiduje 
zakończenie realizacji inwestycji na 

30.08.2019r. 

 
 
 
 

30 dni od daty  
złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury  

(par. 9 ust.14) 

2.  

Konsorcjum firm:  
Polska In żynieria Sp. z o.o., 
ul. Nowogrodzka 62B 
lok. 19, 
02-002 Warszawa - Lider 
Modus Biuro Projektowo – 
Wykonawcze Sp. z o.o.,  
ul. Piotrkowska 249/251  
lok. C21, 
90-456 Łód ź  - Partner 

688 800,00 
 

w ciągu 4 h  
lub krócej 

od momentu 
wezwania przez 
Zamawiaj ącego 

a)Termin rozpoczęcia pełnienia 
nadzoru autorskiego – z dniem 

zawarcia Umowy. 
b)Termin zakończenia pełnienia 
nadzoru autorskiego – z dniem 

uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienie  
o zakończeniu budowy. 

c)Zamawiający przewiduje 
zakończenie realizacji inwestycji na 

30.08.2019r. 

 
 
 
 

30 dni od daty  
złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury  

(par. 9 ust.14) 

 
                    DYREKTOR  
        ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
                     Grzegorz Nita  
                             /podpis nieczytelny/ 
Sprawę prowadzi: 
Anna Dudka 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-63 
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Formularz nr 3 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23) USTAWY 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Numer sprawy  ZIM-DZ.3322.45.2017 

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji  polegaj ącej 
 na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. D ąbrowskiego  

na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej 
 
ja /my* niżej podpisany /i* ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
reprezentując wykonawcę*..................................................................................................... 

oświadczam/my*, że wykonawca: 

�  nie nale ży do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z Wykonawcami, którzy 
złożyli odr ębne oferty, oferty cz ęściowe w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia*, 

 
�  należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, łącznie z  Wykonawcami wymienionymi poni żej, 
którzy zło żyli odr ębne oferty, oferty cz ęściowe w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia  (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 
Lp.  Nazwa (firma)  Adres siedziby  

1   
2   
3   
4   
*niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, ze zm.)przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
Miejscowość i data:………… __ __ 2017 r.                                         
                                                                                                      ............................................ 

Podpis Wykonawcy 
Uwaga:  
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna  
tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze 
oświadczenie oddzielnie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu  
do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie).  


