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Warszawa, dnia 16.06.2020 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn.:  

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

1. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 późn. 

zm.) Zamawiający informuje, że zamierza na realizację ww. zamówienia przeznaczyć kwotę:  

a) na zamówienie podstawowe: 213 282,00 zł brutto  

b) na zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie dotyczy. 

2. Do upływu terminu składania ofert w ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena brutto (PLN) 

za realizację zamówienia 

Doświadczenie geologa w 

dozorowaniu lub kierowaniu 

pracami geologicznymi 

tożsamymi z przedmiotem 

zamówienia 

1 

Przedsiębiorstwo Geotechniczne 

GeoGT Michał Kuczyński 

Al. Jerozolimskie 200 lok. 516 

02-486 Warszawa 

205 410,00 >20 

2 

Interra Geologia sp. z o.o. 

 ul. Wierzbięcice 30A lok. 29  

61-568 Poznań 

227 550,00 10 

3 

Uni-Geo Warszawa sp. z o.o.  

ul. Włodarzewska 4/9 

02-384 Warszawa 

168 510,00 6 

4 

Progeol – Usługi Geologiczne Jan 

Szataniak 

ul. Broniewskiego 19 

97-400 Bełchatów 

431 607,00 6 

5 

KB-Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o.  

ul. Łokietka 8C/70, 

30-010 Kraków 

207 870,00 8 

6 

Palgeo sp. z o.o. Sp.K,  

ul. Graniczna 21  

25-649 Kielce 

216 480,00 21 

 

3. Informuję, iż w/w Wykonawca w złożonej przez siebie ofercie:  
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1) w pełni i bez zastrzeżeń zaakceptował, postanowienia: SIWZ dla przedmiotowego zamówienia, 

ewentualnych wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji i uznał się za związanych określonymi w 

nim postanowieniami, 

2) oświadczył, iż akceptuje zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy (stanowiący 

załącznik nr 5 do SIWZ) warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w formie pisemnej (oryginał). W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 3c do SIWZ. 
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