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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 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), 

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 2018 r., poz. 1986 ze zm., 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 „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz  
z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów”. 
 

Sprawa nr 23/ZP/DZ/4/UM/2019 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.10.2019r. o godz. 09:30.  

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 501.840,00 zł brutto. 

2. W terminie do dnia 10.10.2019r. do godz. 09:00 złożono 4 oferty.  
3. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz dotyczące doświadczenia 

inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej i doświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej: 

 
 

 
 



 

2 

 

Nr 
oferty 

Nazwa(firma)/ 
adres wykonawcy 

Cena oferty 
(brutto w PLN) 

Termin wykonania 
zamówienia  

Okres 
gwarancji/warunki 
płatności zawarte  

w ofercie 

Doświadczenie 
inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży 
drogowej 

(ilość rozjazdów 
tramwajowych) 

Doświadczenie 
inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży 
elektroenergetycznej 

(długość trakcji 
tramwajowej) 

1. 

Przedsiębiorstwo Budowy Tras 
Komunikacyjnych TRAKT  
w Szczecinie Sp. z o.o.,  
ul. Energetyków 9, 
70-656 Szczecin 

273.060,00 zł 

na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

 

na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 
 

8  13 928 mtp. 

2. 
NBQ Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Wendy 10C,  
70-655 Szczecin 

428.040,00 zł 

na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 
 

na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 
 

8  5 050 mtp. 

3. 

SAFEGE S.A.S. – Lider Konsorcjum, 
15/27 rue du Port, Parc de I’ll,  
92022 Nanterre CEDEX, FRANCJA 
Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k. – 
Partner Konsorcjum,  
ul. Małorolnych 24,  
66-400 Gorzów Wlkp. 

488.925,00 zł 
na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

8  ___________ 

4. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., 
ul. Jerzego Zimowskiego 20,  
71-281 Szczecin 

312.912,00 zł 
na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

na warunkach zawartych  
we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ 

23  14 032 mtp. 

 
  

                                                               
 

                                                                                                                                                                  PROKURENT                                 PROKURENT 

 

                                                                                                                                                          Krystyna Gawrońska                  Przemysław Białkowski 
 

                        
 


