
oznaczenie sprawy 08/20/IR               

C-ZPFP-524/390/2020 

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r., poz. 288) 

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu na „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków  

nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokończenie robót”. 

 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 

Cena oferty 

brutto  

(w złotych) 

Przerób za wykonanie robót 

budowlanych w terminie  

do 23 grudnia 2020 r.  

wyniesie wartość: 

Termin realizacji  Okres gwarancji Warunki płatności 

1. 

„COMFORT-THERM” 

Łukasz Krawczyk 

Wróblewo Osiedle 11 lok. 17 

09-152 Naruszewo 

7 756 591,28 od 500 000,00 zł do 99 864,00 zł. 

 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

30 listopada 2021 r.,   

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

 

Okres gwarancji wynosi  

7 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

    a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

     do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

     jedno z kryterium oceny ofert; 

    b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

      pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy.  



2. 

„AKPOL” Andrzej Kuć 

ul. Wyszyńskiego 

32/34 lok. 16 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

8 548 500,00 od 500 000,00 zł do 99 864,00 zł. 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

15 grudnia 2021 r.,  

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

Okres gwarancji wynosi  

5 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

  zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

      a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

       do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

       jedno z kryterium oceny ofert; 

      b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

       pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

3. 

„ANATEX” Sp. z o. o.  

ul. Handlowa 6 G 

15-399 Białystok 

7 298 820,00 699 864,00 zł. 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

30 listopada 2021 r.,  

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

Okres gwarancji wynosi  

7 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

  zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

      a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

       do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

       jedno z kryterium oceny ofert; 

      b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

       pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

 



4. 

„KLD INSTAL”  

Łukasz Dybowski 

Stary Janków 92 B 

05-250 Radzymin 

5 849 394,23 od 500 000,00 zł do 99 864,00 zł. 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

15 grudnia 2021 r., 

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

Okres gwarancji wynosi  

5 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

  zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

      a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

       do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

       jedno z kryterium oceny ofert; 

      b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

       pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

5. 

„2K SERWIS” Sp. z o. o.  

ul. Zabraniecka 37/41 

03-787 Warszawa 

7 626 000,00 699 864,00 zł. 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

30 listopada 2021 r., 

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

Okres gwarancji wynosi  

7 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

  zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

      a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

       do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

       jedno z kryterium oceny ofert; 

      b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

       pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

 

 



6. 

Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane 

„REMBUD”  

Grzegorz Kowalski 

ul. Narutowicza 7 

05-120 Legionowo 

5 932 469,58 699 864,00 zł. 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

30 listopada 2021 r., 

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

Okres gwarancji wynosi  

7 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

  zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

      a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

       do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

       jedno z kryterium oceny ofert; 

      b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

       pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

7. 

„EURODOM”  

Dawid Dąbkowski 

Tłuchówek 44 

87-605 Tłuchowo 

5 830 200,00 699 864,00 zł. 

Wykonanie robót 

budowlanych nastąpi 

najpóźniej do dnia  

30 listopada 2021 r., 

zgodnie z terminem 

wskazanym w ofercie. 

Okres gwarancji wynosi  

7 lat, zgodnie z okresem 

gwarancji wskazanym  

w ofercie, licząc od daty 

podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą 

  zgodnie z wartościami określonymi w Formularzu oferty: 

      a) I rok realizacji – rozliczenie do dnia 23 grudnia 2020 r.  

       do kwoty 699 864,00 zł, lecz nie mniej niż 500 000,00 zł – 

       jedno z kryterium oceny ofert; 

      b) II rok realizacji – rozliczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

       pozostała kwota. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi fakturami częściowymi, nie częściej niż raz  

na kwartał, obejmującymi w sumie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia oraz fakturą końcową na pozostałą do zapłaty 

kwotę wynagrodzenia, która zostanie wystawiona  

po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót bez wad  

i usterek. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane 

będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie strony 

bezusterkowy Protokół  odbioru robót budowlanych,  

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  5 805 857,00 złotych brutto.             


