
 

 

 
                                                                                                                                                                                      

Znak sprawy: ZP.271.19.2017 

  Suchy Dąb, 18.09.2017 r. 

 
Informacja z otwarcia ofert 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na  
wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb w czasie 
realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, 
gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa. 
 
 
Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że w dniu 18.09.2017 r. o godz. 10.15 odbyło się otwarcie ofert w 
przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę  4 640 850,28  netto. 
Na otwarciu ofert zamawiający błędnie podał kwotę 4 373 150,25 zł netto.  
 

 
Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, 
doświadczeniem personelu kierującego, ujednoliceniem dostaw urządzeń i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

Numer 
oferty 

Nazwa firmy oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty netto/brutto 
 
 

Doświadczenie 
Personelu Kierującego 
/D/ – 30 % 
Doświadczenie 
Kierownika Budowy 
/D1/ – 15 % 
Doświadczenie 
Technologa  /D2/– 15 
% 
 

Warunki płatności 

Ujednolicenie dostaw urządzeń  
/U/– 10 % 

1. Konsorcjum (wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia) – 
Invest-Tech Sp. z o.o. , ul. 
Płaska 32-34, 87-100 
Toruń(Lider Konsorcjum) 
oraz Eko-MTK Sp. z o.o., ul. 
Kępińska 62, 05-840 
Brwinów 

netto: 4 552 790,30 zł/ 
brutto: 5 599 932,07 zł 

kierownik budowy – 3 
roboty budowlane , o 
wartości 3 000 000,00 
zł brutto każda 
technolog 
oczyszczania ścieków – 
3 usługi  polegające na 
pełnieniu funkcji 
technologa rozruchu 
przy realizacji 
oczyszczalni ścieków 
kom.  o wartości robót 
budowlanych min.3 
000 000,00 zł brutto 
każda  

Zgodnie z treścią 
SIWZ 

wykonawca zapewnia ujednolicenie 
dostaw urządzeń  

 
 
 
    
Sporządziła: Katarzyna Górska 


