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Gdańsk, dnia 19.02.2019 r. 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, o sygn. zam. M/PN/024/2019/KW na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń 

sanitariatów oraz zabezpieczenie włazów nieczynnych szybów, miejsca składowania opału na 

terenie XIX LO w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13.” 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,  

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia 

ofert w przedmiotowym postępowaniu.  

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 230.000,- zł 

brutto. 

2. Firma/y oraz adres/y wykonawcy/ów, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami  

i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi 

w ofertach. 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena 

ofertowa 

 brutto zł 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

 

 

Minimalny 

okres 

gwarancji 

jakości 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu 

gwarancji 

jakości o 

Warunki 

płatności 

 

1. 

Przedsiębiorstwo Robót  
Inżynieryjnych „IMPERIUM” 
Daniel Wiczling 
ul. Nowe Osiedle 12/12a 
83-300 Kartuzy 

 

223.377,70  Zgodnie 
z SIWZ 

 
36 miesięcy 

od daty 
odbioru 

 

24  miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 

2. 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo- Usługowe 
LEMA Sp.j awna 
ul. Bażyńskiego 32 
80-309 Gdańsk 

 

242.357,59 Zgodnie 
z SIWZ 

 
36 miesięcy 

od daty 
odbioru 

 

 24 miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 

3. 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane 
Roman Lubiński 
Al. J. Piłsudskiego 4 
83-010 Rotmanka 

 

270. 600,00 Zgodnie 
z SIWZ 

 
36 miesięcy 

od daty 
odbioru 

 

24 miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Ponadto zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ, w oświadczeniu należy wskazać wykonawców, 

którzy w przedmiotowym postępowaniu również złożyli oferty tj. podać ich nazwy i adresy. 

 

 

 


