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Gdańsk, dnia 02.09.2019 r. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/151/2019/KW na zadanie pn.: „Dostosowanie Szkoły Podstawowej 

nr 43, ul. Beethovena 20 w Gdańsku do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji wraz z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej”. 

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: 936.000,- 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 

Terminy 

wykonania 

zamówienia 

Minimalny 

okres 

gwarancji 

jakości 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu 

gwarancji 

jakości o 

Warunki 

płatności 

1. 

Zakład Produkcyjno-
Usługowy ELKOR 
Helga Jakielska 
ul. Droga Owidzka 14 
83-200 Starogard 
Gdański 

 

1.228.000,00 Zgodnie 
z SIWZ 

36 
miesięcy 
od daty 
odbioru 

 24 miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 

2. 

Zakład Budowlany  
Rafał Lehmann 
ul. Starowiejska 62 
83-307 Kiełpino 

 

932.844,82 
Zgodnie 
z SIWZ 

36 
miesięcy 
od daty 
odbioru 

 24 miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 

3. 

NAD-BUD  
Bogusław Nadolski 
ul. Barniewicka 63 
80-297 Banino 

 

969.240,00 
Zgodnie 
z SIWZ 

36 
miesięcy 
od daty 
odbioru 

24 miesiące 

Zgodnie 
z wzorem 
umowy 

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.  



 

   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

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. 

 


