INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy:

postępowania o udzielenie
nieograniczonego na:

zamówienia

publicznego

w

trybie

przetargu

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1
Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
przy ul. Jaracza 26
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.3321.24.2017
W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.
Do godz. 11:00 została złożona 3 oferty przez n/w Wykonawcę.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w wysokości: 13.244.141,77 PLN

nowo projektowanych
drzwi zewnętrznych

Termin płatności
(od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury)
[dni]

nowo projektowanych
okien i drzwi
balkonowych

Termin wykonania zamówienia*

dachów,
stropodachów pod
nieogrzewanymi
poddaszami lub
przejazdami

30.08.2019 r.

Ilość osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę
[osób]

Okres gwarancji jakości i rękojmi
na roboty budowlane
[m-ce]

Cena ofertowa brutto
[PLN]

ścian zewnętrznych

30

30.08.2019 r.

ZAB-BUD
Andrzej Zaboklicki
ul. Nowosielecka 14a/3
00-466 WARSZAWA

Współczynnik
przenikania ciepła
[W/m 2K]

30

72

6 lub więcej

≤ 0,20
≤ 0,15
≤ 0,90
≤ 1,30
≤ 0,20
72

6 lub więcej

2

Konsorcjum firm:
Lider
Erekta Budownictwo Specjalistyczne
Sp. z o.o.
ul. Kostki Potockiego 2B/39
02-958 WARSZAWA
Partner
Erekta Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Kostki Potockiego 2B/39
02-958 WARSZAWA

11.377.500,00

1

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

10.420.000,00

Numer oferty

Zbiorcze zestawienie ofert:

≤ 0,15
≤ 1,10
≤ 1,50

nowo projektowanych
drzwi zewnętrznych

Termin płatności
(od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury)
[dni]

nowo projektowanych
okien i drzwi
balkonowych

30

≤ 0,20
13.258.170,00

3

VIK – BUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Piekarnicza 7
98-100 ŁASK
Partner
VIK – BUD Stanisław Wiktorowicz
ul. Piekarnicza 7
98-100 ŁASK

dachów,
stropodachów pod
nieogrzewanymi
poddaszami lub
przejazdami

Termin wykonania zamówienia*

Konsorcjum firm:
Lider

ścian zewnętrznych

30.08.2019 r.

Ilość osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę
[osób]

Okres gwarancji jakości i rękojmi
na roboty budowlane
[m-ce]

Cena ofertowa brutto
[PLN]

Numer oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Współczynnik
przenikania ciepła
[W/m 2K]

≤ 0,15
60

4

≤ 1,10
≤ 1,30

/*Termin wykonania na dzień 30.08.2019 r., z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektów
Budowlanych wraz z ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektów Wykonawczych –
w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
Grzegorz Nita
/podpis nieczytelny/

Sprawę prowadzi:
Anna Szeffer
Specjalista
Wydziału Zamówień Publicznych
tel. 42/ 638-58-37

