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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Rozbudową Kompostowni 
Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72” 

Nr sprawy ZIM-DZ.2621.11.2020 
 

W dniu 08.09.2020r. o godz. 13:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.   
Do godz. 12:00 zostały złożone 2 oferty przez n/w Wykonawców.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 222 322,50 PLN brutto.  
 
Zbiorcze zestawienie: 

N
um

er
 

of
er

ty
 

 Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 
Cena ofertowa 

brutto 
[PLN] 

 

  
„Okres gwarancji 
jakości i rękojmi” 

 

Termin 
wykonania 
zamówienia  

Warunki płatności 

1. 

 
“Sweco Consulting” Sp. z o.o.  
ul. Franklina Roosevelta 22  
60-829 Poznań 
(oferta w formie elektronicznej) 

228 780,00 zł 

 
zgodnie z 

postanowieniami 
zawartymi w TOM II 
SIWZ – Formularz 

Aktu Umowy  
 

do 30.09.2021 r.* 

Zgodnie ze wzorem 
umowy (SIWZ – Tom II).  
w tym, termin płatności 

30 dni, licząc od daty 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej 

faktury. 

2. 

 
Pilamis Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa  
Al. Piłsudskiego 133d lok. 127 
92-318 Łódź  
(oferta w formie elektronicznej) 

174 660,00 zł 

 
zgodnie z 

postanowieniami 
zawartymi w TOM II 
SIWZ – Formularz 

Aktu Umowy  
 

do 30.09.2021 r.* 

Zgodnie ze wzorem 
umowy (SIWZ – Tom II).  
w tym, termin płatności 

30 dni, licząc od daty 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej 

faktury. 
 
* Zamówienie należy wykonać w terminie: 
a) Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - z dniem zawarcia  
Umowy. 
b) Termin zakończenia pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 30 września 2021 roku 
 
Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej 
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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Formularz  
nr 6 załączony przy niniejszej informacji). W przypadku wspólnego ubiegania się   
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 
 
 

DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICHs  

/podpis nieczytelny/ 
                  Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
Sprawę prowadzi: 
Magdalena Filipczak 
Specjalista 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-62 


