
Szczecin, dnia 31.05.2017 r.

ZZ-2380-63/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”

na KMP Szczecin - modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35 – I etap

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert: 

Nr
ofer
ty

Wykonawca Cena oferty
[w zł brutto]

Okres gwarancji
na wykonane

roboty
budowlane

w tym
wbudowane

materiały (Grb)
[w latach]

Okres
gwarancji

na
zamontowan
e urządzenia

(Gu)
[w latach]

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 Firma Handlowo-Usługowa 
„GEKO”Wojciech Gryczka
ul. Welecka 4
72-006 Mierzyn

1 808 683,26 5 5 jak w siwz

2 Stargardzkie Przedsiębiorstwo 
Budowlane „MARBUD” Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28a
73-110 Stargard

1 666 899,01 7 5 jak w siwz

3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Usługi-Handel Rafał Zieliński
ul. Moniuszki 35
87-140 Chełmża

1 588 978,47 7 5 jak w siwz

4 Przedsiębiorstwo Budowlane 
„POLDECO” S.C.
Andrzej Jakubiak vel Wojtczak, 
Ryszard Mazan
ul. Małopolska 57/7
70-514 Szczecin

1 798 355,53 5 4 jak w siwz

5 KBI Projekt Słojkowscy S.C.
ul. Piłsudskiego 60
73-110 Stargard

1 426 664,10 5 5 jak w siwz

6 Hd Construction Sp. z o.o.
ul. Ruska 45/2
70-132 Szczecin

2 073 233,04 7 5 jak w siwz

7 MiGbud Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lewandowskiego 5/9
70-237 Szczecin

2 092 936,08 5 5 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   1 800 000,00 zł.



UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art.  24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie  3 dni
od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  do  przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


