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Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/2017    Warszawa, 27.04.2017 r. 
L. dz. CEZ - 219/17 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie 

jednorazowego serwisu oraz jednorazowego okresowego przeglądu gwarancyjnego instalacji  

i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niezwłocznie po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje. 

 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25 kwietnia 2017 r.  do godz. 13.00 wpłynęła  

1 oferta. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości  

 274 028,07 zł brutto, w tym: 

- 51 100,00 zł brutto na realizację części 1 (zadania 1); 

- 25 000,00 zł brutto na realizację części 2 (zadania 2); 

- 7 700,00 zł brutto na realizację części 3 (zadania 3); 

- 1 000,00 zł brutto na realizację części 4 (zadania 4); 

- 25 000,00 zł brutto na realizację części 5 (zadania 5); 

- 1 300,00 zł brutto na realizację części 6 (zadania 6); 

- 11 000,00 zł brutto na realizację części 7 (zadania 7); 

- 2 700,00 zł brutto na realizację części 8 (zadania 8); 

- 7 800,00 zł brutto na realizację części 9 (zadania 9); 

- 6 000,00 zł brutto na realizację części 10 (zadania 10); 

- 5 500,00 zł brutto na realizację części 11 (zadania 11); 

- 11 500,00 zł brutto na realizację części 12 (zadania 12); 

- 19 500,00 zł brutto na realizację części 13 (zadania 13); 

- 30 000,00 zł brutto na realizację części 14 (zadania 14); 

- 3 500,00 zł brutto na realizację części 15 (zadania 15); 

- 26 500,00 zł brutto na realizację części 16 (zadania 16); 

- 27 000,00 zł brutto na realizację części 17 (zadania 17); 

- 12 500,00 zł brutto na realizację części 18 (zadania 18); 
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- 800,00 zł brutto na realizację części 19 (zadania 19); 

- 2 200,00 zł brutto na realizację części 20 (zadania 20); 

- 1 200,00 zł brutto na realizację części 21 (zadania 21); 

 
 W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę QUMAK S.A., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 (zadania 1), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 67 342,50. 

 Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

 przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 5 (zadania 5), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 28 905,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
3. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 7 (zadania 7), zgodnie  

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 2 460,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
4. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 8 (zadania 8), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 4 059,00 zł.  

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

  
5. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 17 (zadania 17), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 21 371,25 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
6. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 18 (zadania 18), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 15 252,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 
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UWAGA! 

 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

 

                 
                           Kierownik  
            Laboratorium Centralnego CEZAMAT  
           /-/ 

              Mariusz Wielec 
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