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INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 
 

 
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na Prace konserwatorskie wnętrza tzw. kaplicy na zamku w Kwidzynie (Oddział Muzeum Zamkowego w 

Malborku). Znak sprawy: Zp 11/2016  

  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 228.662,77 zł brutto a następnie dokonał otwarcia 

ofert.  

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a  otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 grudnia 2016r. o godzinie 09:15 w 

siedzibie Zamawiającego. Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.  

 

Nr 

 oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 

brutto 

 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

 

 Okres gwarancji 

 

 

Warunki 

płatności 

1. 

Zakład Usługowy Konserwacji 

Obiektów Zabytkowych  Jan 

Wiśniewski 

ul. Pogodna 12   

83-000 Pruszcz Gdański   

 180.502,50 zł 

 
 do dnia 

 30.04.2017r.    

 

       
60 m-cy  

 

 

Zgodnie z SIWZ 

2. 

MONUMENT SERVICE Spółka z o.o. 

Spółka  Komandytowa 

ul. Raszyńska 2 

05-816 Michałowice  

390.000,00 zł  

 
 do dnia 

 30.04.2017r.    

 

       
60 m-cy  

 

 

Zgodnie z SIWZ 

3. 

RESTAURO Spółk Az o.o. 

ul. Wola Zamkowa 6 

87-100 Toruń  

324.873,75 zł  

 
 do dnia 

 30.04.2017r.    

 

       
60 m-cy  

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

UWAGA: 

Wykonawca  w terminie 3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji,  o  której mowa w 

art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże 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 z złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W załączeniu Wzór oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Pobierz poniżej: 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (doc.) 
  
Komisja w składzie: 

1. Przewodniczący komisji - Mirosław Jonakowski 

2. Zastępca Przewodniczącego  - Bernard Jesionowski   

3. Sekretarz komisji - Barbara Mizgała   

4. Członek komisji -  Rafał Panfil 

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.12.2016r. 

 


