
                                               
 

 
Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” 

POIS.01.03.01-00-0042/16 dofinansowany w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Szczecin, dnia 27.07.2017r. 
ZZ-2380-79/17 
 

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 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 

 

 

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

część I KP Wolin 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty 
[w zł brutto] 

Okres 
gwarancji 

na wykonane 
roboty 

budowlane 
w tym 

wbudowane 
materiały (G) 

[w latach] 
 

Doświadczenie 
Kierownika 

Budowy (D) za 
kierowanie 

robotą 
budowlaną 

polegającą na 
termomoderniz
acji budynku 

(D) 
[ilość usług] 

Termin 
wykonania, 

warunki 
płatności 

2 

ZIBEX Zakład 
Remontowo-Budowlany 
Zaborowski Zbigniew 
Glewice 18C 
72-100 Goleniów 
faks (91) 407 40 70 
e-mail: zibexlo@wp.pl 

371 668,46 7 1 jak w siwz 

3 

Rzemieślniczy Zakład 
Ogólnobudowlany  
Henryk Szechlicki 
ul. Słoneczna 3a 
72-400 Kamień Pomorski 
faks (91) 38 21 039 

346 312,93 7 3 jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 439 312,27 zł. 
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część II KP Lipiany 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty 
[w zł brutto] 

Okres 
gwarancji 

na wykonane 
roboty 

budowlane 
w tym 

wbudowane 
materiały (G) 

[w latach] 
 

Doświadczenie 
Kierownika 

Budowy (D) za 
kierowanie 

robotą 
budowlaną 

polegającą na 
termomoderniz
acji budynku 

(D) 
[ilość usług] 

Termin 
wykonania, 

warunki 
płatności 

1 

EXPERT Sp. z o.o. 
ul. Pyrzycka 4 
73-115 Dolice 
e-mail: biuroexpert@o2.pl 

536 514,72 5 3 jak w siwz 

4 

Zakład Ogólnobudowlany 
TADBUD Józef Żybura 
Chwalęcice, ul. Lotniskowa 
66-415 Kłodawa 
e-mail: tadbud@wp.pl 

472 043,61 5 3 jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :  542 466,26 zł. 
 
część III KP Barlinek 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty 
[w zł brutto] 

Okres 
gwarancji 

na wykonane 
roboty 

budowlane 
w tym 

wbudowane 
materiały (G) 

[w latach] 
 

Doświadczenie 
Kierownika 

Budowy (D) za 
kierowanie 

robotą 
budowlaną 

polegającą na 
termomoderniz
acji budynku 

(D) 
[ilość usług] 

Termin 
wykonania, 

warunki 
płatności 

1 

EXPERT Sp. z o.o. 
ul. Pyrzycka 4 
73-115 Dolice 
e-mail: biuroexpert@o2.pl 

512 296,42 5 3 jak w siwz 

4 

Zakład Ogólnobudowlany 
TADBUD Józef Żybura 
Chwalęcice, ul. Lotniskowa 
66-415 Kłodawa 
e-mail: tadbud@wp.pl 

530 991,55 5 3 jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :  518 602,50 zł. 
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część IV KP Dębno 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty 
[w zł brutto] 

Okres 
gwarancji 

na wykonane 
roboty 

budowlane 
w tym 

wbudowane 
materiały (G) 

[w latach] 
 

Doświadczenie 
Kierownika 

Budowy (D) za 
kierowanie 

robotą 
budowlaną 

polegającą na 
termomoderniz
acji budynku 

(D) 
[ilość usług] 

Termin 
wykonania, 

warunki 
płatności 

1 

EXPERT Sp. z o.o. 
ul. Pyrzycka 4 
73-115 Dolice 
e-mail: biuroexpert@o2.pl 

933 362,33 5 3 jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :  935 189,12 zł. 
 
 
część V KP Szczecin – Pogodno 

Nie złożono żadnej oferty w zakresie ww. części. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :  1 402 644,66 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 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. 


