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4Malbork, dnia 31/12/2020 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Remont 

części wspólnych budynków  zlokalizowanych  w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej 5 w Malborku w ramach projektu:  „Malbork na „+” – 

rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, 

Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 

8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym 

Trójmiasta współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1) Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje Państwu informację z sesji otwarcie 

ofert, która odbyła się dnia 31/12/2020 roku o godz. 10:15. 

Do wyznaczonego terminu tj. do dnia 31/12/2020 roku do godz. 10:00 wpłynęło  cztery  oferty. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości: 147 335,86 złotych brutto. 

Kryteria oceny ofert to: cena oferty – 60%; okres gwarancji – 40% 

Zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi na otwarciu: 

Nr 

oferty 

Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty 

(w zł) 

Okres gwarancji 

1 „Żarbud” Michał Żarłok Korzeniewo                        

ul. Jana III Sobieskiego 19  

82-500 Kwidzyn 

289 860 zł brutto 60 miesięcy 

2 Rzemiosło Budowlane 

Arkadiusz Rawiński 

Gościszewo 11C  

82-400 Sztum 

139 000,03 zł brutto 60 miesięcy 

3 Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Marad   

Al. 1000 lecia 6/43 

82-300 Elbląg 

117 178,25 zł brutto 60 miesięcy 
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4 Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe Klaudia 

Malinowska 

Ul. Norwida 10/1  

82-200 Malbork 141 266,82 zł brutto 60 miesięcy 

     

 

Podczas otwarcia ofert/oferty obecny był przedstawiciel Wykonawcy.  

 

 

2) Zgodnie z art. 24 ust. 11 w/w Ustawy, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, przekazuje 

Zmawiającemu: 

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23) ustawy PZP (wzór- załącznik nr 

4 do SIWZ). 

b) dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

 

WŁADYSŁAW KRAWCZYK 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 


