
 1 

Pabianice, dnia 06.04.2017 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
IF.272.1.2017 

................................................. 
                       znak sprawy 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji”  przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 1015 Komisja Przetargowa 
dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć 
kwotę 85.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 
Następnie Przewodnicząca Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach prowadzonego 
postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynęło pięć (5) ofert, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwartych zostało pięć (5) ofert: 
 
I.  OFERTA NR 1 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„TAROS” 
Tadeusz Rostkowski 
ul. Długie Ogrody 4/44 
80-765 Gdańsk 

2. Cena oferty z VAT - 81.549,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia 

podpisania umowy o zamówienia publiczne 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości wykonanej 

usługi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 
końcowego odbioru robót 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
II.  OFERTA NR 2 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Centrum Projektu 
EKO-INVEST Sp. z o. o. 
ul. Janickiego 20 B 
60-542 Poznań 

2. Cena oferty z VAT - 116.727,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia 

podpisania umowy o zamówienia publiczne 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości wykonanej 

usługi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 
końcowego odbioru robót 
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5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
III.  OFERTA NR 3 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- „ENEPROJEKT” 
Adam Dziamski 
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 
61-249 Poznań 

2. Cena oferty z VAT - 84.400,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia 

podpisania umowy o zamówienia publiczne 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości wykonanej 

usługi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 
końcowego odbioru robót 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
IV.  OFERTA NR 4 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Studio-4P 
Michał Ciotucha 
ul. Podgórna 59 m. 43 
93-272 Łódź 

2. Cena oferty z VAT - 52.705,55 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia 

podpisania umowy o zamówienia publiczne 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości wykonanej 

usługi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 
końcowego odbioru robót 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
V. OFERTA NR 5 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- BIURO REALIZACJI INWESTYCJI 
„FRONTON” Sp. z o. o. 
ul. Nastrojowa 42/11 
91-496 Łódź 

2. Cena oferty z VAT - 69.741,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia 

podpisania umowy o zamówienia publiczne 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości wykonanej 

usługi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 
końcowego odbioru robót 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Pełnomocnik ds. Zamówień 

 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 


