
11.12.2020 r. Kolbudy 

Numer referencyjny 1/ZP/2020 

Dotyczy: „Budowa budynku krytej pływalni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w 
Kolbudach wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem w sieci przyległego terenu – etap II” 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający – Reknica sp. z o.o., działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje 
informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Otwarcie ofert w postępowaniu odbyło się w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:15. 
 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
9.672.485.69 zł brutto. 

2.  W niniejszym postępowaniu w terminie złożono 3 oferty: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena  brutto oferty Okres gwarancji: minimalny 
okres gwarancji wynosi 48 
miesięcy od dnia odbioru 
przedmiotu zamówienia. 
Gwarancja dodatkowa 
zaproponowana przez 
Wykonawcę: 

1 Lepiko Sp. z o.o. ul. Skórzewska 
19, 60-185 Poznań- Skórzewo,  
SANELL Sp. z o. o. sp. k. ul. 
Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź  

 
9.889.596,06 

złotych  

 
 36 miesięcy  

2 Lider  Konsorcjum: KWK 
Construction Deweloper Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 40 85-719 
Bydgoszcz, Partner Konsorcjum: 
NEMO Dariusz Mróz ul. Kościelna 
3a, Łajski 05-119 Legionowo 

 
9.977.788,80 

złotych 

 
 

36 miesięcy 

3 Konsorcjum Biuro Obsługi 
Budownictwa Paweł Biełuś ul. 
Kominkowa 5 80-180 Kowale, 
Media Technik Sp. z o.o. Sp. k. ul. 
Jana Matejki 5, 78-100 Kołobrzeg 

 
9.500.000,00 

złotych 

 
36 miesięcy 

 
3. Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
4. Warunki płatności: Terminy zapłaty i inne warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
 

 
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U  z 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji na 

stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem w 

tymczasowym Biurze Obsługi Klienta na parterze w siedzibie w Kolbudach przy Leśnej 12, 83-050 

Kolbudy. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 
 

                                                               Prezes Zarządu Małgorzata Janca-Socha 


