
S Fundusze Jk. S\ i • 

Europejskie -Ą^ SlęSKie. 
Program Regionalny 

Katowice dnia 8.05.2018r. 

Nr sprawy: BZP.271.1.86.2018 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych 

Dot.: zamówienia publicznego - Pełnienie nadzoru autorsidego w ramacti zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicld 
System Zintegrowanyctt Węzłów Przesiadl(owycłi" - węzeł przesiadl<owy BRYNÓW PĘTLA. 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Wspólni Zamawiający: Miasto Katowice, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Inwestycji 
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice oraz Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, działający zgodnie 
z art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z 

późn. zm.) podają.następujące informacje: 
I. Kwota jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 498.488,18 zł. brutto 

II. Wykonawcy, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu: 

Oferta 
NR 

Wykonawcy, którzy w 
terminie złożyli oferty 
w postępowaniu 

Cena brutto: Termin wykonania 
zamówienia 

Okres rękojmi Warunki 
płatności 

1 Meritum Projekt 
Marek Myrcik 
ul. Gliwicka 228, 
40-861 Katowice 

516 500 zł. do 14.12.2019 r. Okres rękojmi 
- 5 lat 

30 dni od dnia 
poprawnie 
złożonej faktury 
przelewem na 
konto 

2 Sweco Consulting 
Sp. z 0 .0 . 
ul. F. Roosevelta 22 
60-829 Poznań 

861 000 zł. do 14.12.2019 r Okres rękojmi 
- 5 lat 

30 dni od dnia 
poprawnie 
złożonej faktury 
przelewem na 
konto 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu (adres: Miasto 
Katowice, Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice) oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.l pkt 23. Wzór oświadczenia Wykonawcy 
zamieszczamy w osobnym załączniku. 
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Pieczęć/ Nazwa Wyl<onawcy/ 

Oświadczenie Wykonawcy 

Dot. postępowania 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 

• nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23.z wykonawcą(wykonawcami) którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

• należy do tej samej grupy kapitałowej* , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23.z wykonawcą(wykonawcami) którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie oświadczam, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, na co przedstawiam dowody stanowiące załącznik do niniejszego 

oświadczenia * 

*niepotrzebne wykreślić 

lub 

dnia 

/czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy/ 


