
Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków będących własnością Powiatu 
Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia 
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Wejherowo dnia: 3-10-2017    

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
  

           W  postępowaniu na przebudowę budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Sobieskiego 277  przed 

otwarciem ofert  Zamawiający  podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w 

wysokości: 3 677 606 .00  zł brutto.  

Oferty złożyli:  

Nr 

oferty  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy  
Cena oferty  

Termin 

wykonania  

Okres gwarancji  

1  
PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj  

Oś. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo  
5 065 041.60 zł    25-06-2018 r. 

60 miesięcy  

2  
WOJ.-MAR Mariusz Gustowski 

ul. Kwiatowa 8, 84-200  Wejherowo 
3 377 341,55zł    26-06-2017 60 miesięcy 

3 
Przedsiębiorstwo Budowlane „TEAM” Zbigniew 

Bilik    ul. Leśna 8a 84-239 Bolszewo 
4 199 386,39   26- 06-2017 36 miesięcy 

  

W/w wykonawcy oświadczyli, że akceptują warunki płatności określone przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

płatna na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji  robót, (uwzględniającego 

oddzielnie część I i II zamówienia),  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzględnieniem następujących zasad w tym 

zaangażowania środków finansowych: 

1) zamówienie  może  być  rozliczane  częściowo na  podstawie faktur wystawianych przez 

wykonawcę  nie częściej niż  raz na dwa miesiące, za faktycznie wykonane roboty, zgodne z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzone na podstawie protokołów częściowego 

odbioru robót - sporządzanych oddzielnie dla robót wykazanych w I i II części zamówienia przez 

Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli zamawiającego.  

2) rozliczenie częściowe nie może przekroczyć 60% wartości przedmiotu umowy.  

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, o której mowa  w art. 86 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu 

oświadczenie O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).  

 

     

  

  


