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Informacje  

zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  

            

dot. zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.: 
„Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - etap II”” 
 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 720 000,00 brutto. 

2. Oferty złożone w terminie: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto PLN 
Termin realizacji 

zamówienia 

1 
EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek  
ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko  

375 000,00 120 dni 

2 
Demiurg Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań 

429 000,00 100 dni 

3 
APA ARCHES sp. z o.o. sp.k. 
ul. Jawornicka 8/229 60-161 Poznań 

346 176,12 108 dni 

4 
AREA PROJEKT Wojciech Tyszkiewicz 
ul. Małachowskiego 3/2, Gdańsk 80-262 

787 200,00 120 dni 

5 
TBIARCHITEKCI Sp. z o.o. 
ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk 

217 464,00 105 dni 

 
Wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 
Wykonawca (który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej)  
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 Ustawy lub oświadczenie o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który 
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

Oświadczenie (w formie pisemnej w oryginale) należy przekazać do dnia 18.12.2017 r. na adres: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112), 87-100 Toruń. 
 
 

   (-) mgr Jarosław Lisewski  

  Kierownik Działu Zamówień 

                 Publicznych 


