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                     Warszawa, dnia 15.03.2018r. 

 

INFORMACJA Z SESJI  

 OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania pn. „wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, budynku TA w ramach 
realizacji projektu termomodernizacji” (sygnatura sprawy: 11/ZZ/AZLZ/2018) 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.02.2018r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego odbyło się 
otwarcie ofert w zakresie ww. postępowania. 

 

Oferty, w ww. zakresie złożyli Wykonawcy: 

 

1. INSTAL-TECH MARCIN MARZEC 

ul. Nowohucka 92a/15 

30-728 Kraków 
 
Cena brutto: 166 050,00 zł 
Termin realizacji zamówienia: do 110 dni od dnia zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 
 
 

2. POWERSUN Sp. z o.o.  
 ul. Kowalska 9/2, 

 20-115 Lublin 
 

Cena brutto: 169 740,00 zł 
Termin realizacji zamówienia: do 110 dni od dnia zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 

 
3. VITARO Sp. z o.o.  

ul. Świętokrzyska 30/63, 

00-116 Warszawa 
Oddział: Dziepółć 3 

97-500 Radomsko 
 

Cena brutto: 233 700,00 zł 
Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od dnia zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 
 

4. WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 
61-695 Poznań 

 

Cena brutto: 343 170,00 zł 
Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od dnia zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 
 

5. „ENEPROJEKT” Adam Dziamski 

ul. Unii Lubelskiej 3/413 
61-249 Poznań 

 
Cena brutto: 178 350,00 zł 
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Termin realizacji zamówienia: do 130 dni od dnia zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 
 

6. Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Jugowicka 8a 

30-443 Kraków 
 

Cena brutto: 259 000,00 zł 
Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od dnia zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 

 
 

 

Czynność otwarcia ofert została poprzedzona podaniem kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Kwota wynosi:  196 800,00 PLN brutto. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej.  
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 


