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dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strzyża w Gdańsku” Część nr 1 pn. „Zamienny projekt przebudowy ul. 

Lindego w Gdańsku”. Część nr 2 pn. „Przebudowa wjazdu do ul. Kmieca 5a, 7a, 9a i 11a  w Gdańsku”. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Część nr 1 pn. Część nr 1 pn. „Zamienny projekt przebudowy ul. Lindego w Gdańsku”.  

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w ramach części nr 1  wynosi   1 200 

000.,00 zł. 

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach części nr 1 w terminie wraz z cenami i terminem 

wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

 

Oferta 

nr 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

brutto PLN 

 Minimalny okres 

gwarancji 

 (36 miesięcy)  

Warunki płatności 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji 

jakości 

1 

 

Firma Budowlano-Drogowa 

PRASBET sp.j. Wojciech Hilger Michał Szulc 

ul. Małczewskiego2, 86-300 Grudziądz 

 

1 069 103,70 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

 

o  24 miesiące 

 

Część nr 2 pn.  

 „Przebudowa wjazdu do ul. Kmieca 5a, 7a, 9a i 11a  w Gdańsku”. 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w ramach części nr 2  wynosi  264 000,00 

zł. 

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach części nr 2 w terminie wraz z cenami i terminem 

wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

Oferta 

nr 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

brutto PLN 

 Minimalny okres 

gwarancji 

 (36 miesięcy)  

Warunki płatności 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji 

jakości 

1 

 

Firma Budowlano-Drogowa 

PRASBET sp.j. Wojciech Hilger Michał Szulc 

ul. Małczewskiego2, 86-300 Grudziądz 

503 104,65 Zgodnie z SIWZ 

 

o  24 miesiące 

 

 


