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INFORMACJA 

Z OTWARCIA OFERT 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA MIASTO SZCZECIN,  
z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

w imieniu której na postawie Art. 15 ust. 2 – 4 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843), działa 

Pełnomocnik Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 

działając w oparciu o przepis art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej PZP) zamieszcza 

następujące informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem jest Budowa podstacji prostownikowej 
„Chmielewskiego” w Szczecinie .   

 

Sprawa nr 2/ZP/DZ/1/UM/2020 

 
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.02.2020r. o godz. 09:30.  

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 9 715 957,62 zł brutto. 
2. W terminie do dnia 18.02.2020r. do godz. 09:00 złożono 3 oferty.  

3. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji na roboty budowlane i warunków płatności zawartych w ofertach oraz dotyczące 

doświadczenia kierownika budowy: 
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma)/ 
adres wykonawcy 

Cena oferty 
(brutto w PLN) 

Termin wykonania 
zamówienia  

 
 
 

Okres gwarancji na 
roboty budowlane 

(ilość m-cy) 

Doświadczenie kierownika 
budowy (ilość podstacji 
energetycznych SN/nN  

wraz z wymianą wszystkich 
urządzeń i instalacji 

stanowiących kompletne 
wyposażenie podstacji 
elektroenergetycznej 

Sn/nN) 

Warunki płatności 
zawarte  
w ofercie 

1. 
TRAKCJA PRKiI S.A. 
Ul. Złota 59 XVIIIP 
00-120 WARSZAWA 

12 277 860,00 

na warunkach 
zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

 

105 8 

na warunkach 
zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

 

2. 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 
ELEKTRYCZNYCH „IREL” IRENEUSZ 
WINGROWICZ 
Ul. Słoneczna 14a 
72-123 KLINISKA WIELKIE 
 

9 987 600,00 

na warunkach 
zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 
 

60 16 

na warunkach 
zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

 

3. 

Balzola Polska Sp. z o.o. (Lider 
konsorcjum) 
Aleja Jana Pawła II 12 
00-124 WARSZAWA 
Construcciones y Promociones  
Balzola S.A. (Partner konsorcjum) 
Avenida Sabino Arana 20 3°, 
48013 BILBAO HISZPANIA 

14 214 753,59 

na warunkach 
zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

120 3 

na warunkach 
zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

 

 
  

                                                               
 

                                                                                                                                                                   
PREZES ZARZĄDU 

Krystian Wawrzyniak 

 


