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INFORMACJ A Z OT'WARCIA OFERT
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego 1w trybie przetargl nieograniczonego o wartoSci
zam6wienia przekraczaj1cej kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarh6wiefr publicznylh usl',ugg nadzoru inwestorskiego nad realizacj4 i w
okresie gwarancji wykonania rob6t bhdowlanych pn: ,,$ewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia w Gdyni
m.in. poprzez rozbudowg ulic Komierowskiegoo Qpata Hackiego, Zamenhofa, Chylofiskiej i Sw.
Mikolaja oraz budowg kolektora deszczowego do rzdki Chylonki"- FAZA l.

W imieniu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie ar1'.. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wief
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z po2n. zml), zwanej dalej ustaw4 Pzp, przekazujg informacje
z otwarcia ofert w przedmiotowym postgpowaniu, o kt6fych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert odbylo sig w dniu 20.02.2017 r. o godz. i2:30 w sali nr 105a budynku Urzgdu Miasta Gdyni
przy Al. Marszalka Pilsudskiego 52154.
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2" Firmy oraz adresy wykonawc6w;ktorzy zLoLyli ofe w terminie wrazz cenami i terminami, warunkami
platnoSci zawartymi w ofeftach:
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