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Nr sprawy BZP/011/04010/20        Katowice, dn. 2020-10-13 
 

Informacja z otwarcia ofert  

złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz  
z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a  

 

Zamawiający – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), informuje że:  

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 468 166,06 zł brutto. 

2.  W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia zostały złożone oferty: 

 Oferta nr 1 – złożona przez: 

Exeles Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 27 
41-506 Chorzów 

 

1. Łączna cena oferty 464 807,45 zł netto,  plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę 571 713,16 zł brutto, 

2. Termin wykonania robót - 60 dni licząc od daty podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy. 

3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 

60 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

48 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

36 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

 
4. Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.2. SIWZ 

oraz § 4 wzoru umowy. 

 

 Oferta nr 2 – złożona przez: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  
„MYSBUD” Anna Roszak 
ul. Wojska Polskiego 3 
41-400 Mysłowice 

 

1. Łączna cena oferty 380 457,57 zł netto,  plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę  467 962,81 zł brutto, 

2. Termin wykonania robót - 60 dni licząc od daty podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy. 

3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 

60 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

48 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

36 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

 
4. Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.2. SIWZ 

oraz § 4 wzoru umowy. 

 Oferta nr 3 – złożona przez: 

Zakład Remontowo – Budowlany Jędrzejczyk 
ul. Kukułek 50B 
41 – 200 Sosnowiec  

1. Łączna cena oferty 474 937,16 zł netto,  plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę  584 172,71 zł brutto, 

2. Termin wykonania robót - 60 dni licząc od daty podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu 
budowy. 

3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 

60 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

48 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

36 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  
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4. Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.2. SIWZ 
oraz § 4 wzoru umowy. 

 

 Oferta nr 4 – złożona przez: 

WIEK Firma Handlowo – Usługowa Marcin Wieczorek  
ul. Nad Kanałem 28/9 
41-800 Zabrze 

 

5. Łączna cena oferty 455 149,72 zł netto,  plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę  559 834,16 zł brutto, 

6. Termin wykonania robót - 60 dni licząc od daty podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy. 

7. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 

60 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

48 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

36 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót  

 
8. Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.2. SIWZ 

oraz § 4 wzoru umowy. 

 

 

WAŻNE:  

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz nr 5 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do 
grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

 

 Zatwierdził 

 Kanclerz  

 

 Paweł Kadłubiak 


