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INFORMACJA 

Z OTWARCIA OFERT 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA MIASTO SZCZECIN,  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

w imieniu, której na podstawie Art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r.,  

poz. 1843 ze zm., dalej PZP), 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 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 budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturą techniczną w związku z zadaniem pod nazwą „Przebudowa 
ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego” . 

Sprawa nr 25/ZP/DZ/11/UM/2020 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.12.2020r., o godz. 11:00.  

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 900.000,00 zł brutto. 
2. W terminie do dnia 01.12.2020r., do godz. 10:30 złożono 9 ofert.  

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

dotyczące doświadczenia kierownika budowy:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa(firma)/ 
adres wykonawcy 

Cena oferty (brutto 
w PLN) 

Termin wykonania 

zamówienia 
 

Okres gwarancji 

jakości na roboty 
budowlane  
(ilość m-cy) 

Doświadczenie kierownika budowy (ilość 
robót polegających na budowie lub 

przebudowie lub modernizacji lub 
remoncie budynku użyteczności publicznej 

o kubaturze minimum 400 m3) 

Warunki płatności zawarte  
w ofercie 

1. 
WERBAU Przemysław 

Ziółkowski, ul. Korzenna 29A, 

72-003 Bezrzecze 

1.029.666,28 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 

umowy dołączonym  
do SIWZ 

120 
 

3 

 
na warunkach zawartych we 

wzorze umowy dołączonym  
do SIWZ 

2. 
Inwest-Budowa Sp. z o.o. 

ul. Św. Marcina 45/3, 

71-544 Szczecin 

1.277.976,03 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 
umowy dołączonym  

do SIWZ 

60 
 

3 

 
na warunkach zawartych we 
wzorze umowy dołączonym  

do SIWZ 
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3. 

 

PM-INWEST F.H.U. Piotr 
Marecki, ul. Spiżowa 11A,  

70-723 Szczecin 

948.550,57 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 

umowy dołączonym  
do SIWZ 

60 4 
na warunkach zawartych we 
wzorze umowy dołączonym  

do SIWZ 

 
4. 

 

Firma Handlowo Usługowa 
GEKO, ul. Welecka 4,  

72-006 Mierzyn 

965.814,55 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 
umowy dołączonym  

do SIWZ 

84 3 
na warunkach zawartych we 
wzorze umowy dołączonym  

do SIWZ 

5. 
hd construction Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 67,  
70-382 Szczecin 

1.091.785,84 zł 

na warunkach 

zawartych we wzorze 
umowy dołączonym  

do SIWZ 

120 3 
na warunkach zawartych we 
wzorze umowy dołączonym  

do SIWZ 

6. 

DLL Service Dziubanowski 

Leśniewski Ostojski Sp. J. 
ul. Mikołaja Reja 8,  

72-010 Police 

889.290,00 zł 

na warunkach 

zawartych we wzorze 
umowy dołączonym  

do SIWZ 

60 3 

na warunkach zawartych we 

wzorze umowy dołączonym  
do SIWZ 

7. 

Bobrowski Budownictwo  
Sp. z o.o. Sp. K.,  

ul. Wiosenna 28, 
70-807 Szczecin 

1.416.455,37 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 

umowy dołączonym  
do SIWZ 

80 1 

na warunkach zawartych we 

wzorze umowy dołączonym  
do SIWZ 

8. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
FEST Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Cukrowa 16,  
71-004 Szczecin 

867.677,66 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 

umowy dołączonym  
do SIWZ 

120 3 
na warunkach zawartych we 
wzorze umowy dołączonym  

do SIWZ 

9. 
RAV GROUP Sp. z o.o. 

Ul. Zapiecek 29,  

70-736 Szczecin 

789.906,00 zł 

na warunkach 
zawartych we wzorze 
umowy dołączonym  

do SIWZ 

120 3 
na warunkach zawartych we 
wzorze umowy dołączonym  

do SIWZ 

 
 

 

 

 

                                    PROKURENT                    PROKURENT 
 

                             Krystyna Gawrońska         Przemysław Białkowski 


