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Informacje z otwarcia ofert 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości 
zabudowanej budynkami biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy due 
diligence. Nr sprawy WZ/38/2020. 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji 
podanych podczas otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, w dniu 31 grudnia 2020 r. 
 
Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  
zamówienia, w wysokości: 201 597,00 zł brutto. 
 
Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w  ofertach, są 
następujące: 

Nr 
nadany 
ofercie 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Termin 
wykonywania 
zamówienia 

Cena zł brutto 

1 
Akint Sp. z o.o. 
ul. Wiertnicza 143A, 02-952 Warszawa 

14 dni  125 460,00 

2 
Multiconsult Polska Sp. z o.o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

21 dni 94 710,00 

3 
PRECYZJA Paweł Jabłonowski 
ul. Rembielińska 20/166, 03-352 Warszawa 

20 dni  182 040,00 

4 
DEKRA POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Konstruktorska 12a, 02 – 673 Warszawa 

14 dni 113 775,00 

5 
LPW Sp. z o.o. 
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice 

21 dni  183 270,00 

3 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

45 dni  301 350,00 

 
Warunki płatności w w/w ofertach – zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy 
przedstawionymi w Części II SIWZ. 
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Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt IX.2 IDW Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/) 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca 
się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 4 do 
IDW). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                        Anna Baszyńska – Mateńko 
                w zastępstwie 

        Zbigniew Majchrzak 
Sekretarz Komisji 


