
BZP-II/698/2018/MK                                                                                    Gdańsk  28.06.2018r. 

I/PNE/141/2018/MK 

 
                                                   

        

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr referencyjny I/PNE/141/2018/MK na: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z 

bastionami w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miastai Placu Wałowego wraz 

ze Starym Przedmieściem”  

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta 

Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje 

z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

   

1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 140 000,00zł.  

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją 

dot. ceny złożonej oferty, okresu przedłużenia minimalnego okresu rękojmi, 

terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.  

  

Numer  
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena 
brutto oferty 

Przedłużenie 
minimalnego 

okresu rękojmi 
dla 

dokumentacji 
projektowej 
liczonego od 
daty odbioru 

ostatniej 
części 

dokumentacji 
projektowej   
o miesięcy  

Minimalny 
okres rękojmi 

dla 
dokumentacji 
projektowej 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

HIGHWAY  
Sp. z o.o. 
ul. Złota 20 
80-297 Banino 

444 645,00 zł 24 m - cy 

36 miesięcy od 
daty odbioru 

ostatniej 
części 

dokumentacji 
projektowej 

Zgodnie z  
SIWZ 

Zgodnie  
z Wzorem 

umowy  

STRONA INTERNETOWA DRMG 



2. 

MAXPROJEKT  
Mateusz Jezierski 
ul. Świętopełka 28 
81-524 Gdynia 

495 690,00 zł 24 m - cy 

36 miesięcy od 
daty odbioru 

ostatniej 
części 

dokumentacji 
projektowej 

Zgodnie z  
SIWZ 

Zgodnie  
z Wzorem 

umowy  

3. 

Biuro Projektów  
Budownictwa 
Komunalnego S.A. 
ul. Jana Uphagena 27 
80-237 Gdańsk 

494 460,00 zł 24 m - cy 

36 miesięcy od 
daty odbioru 

ostatniej 
części 

dokumentacji 
projektowej 

Zgodnie z  
SIWZ 

Zgodnie  
z Wzorem 

umowy  

4. 

Diogenes Studio  
sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 4 
80-351 Gdańsk 

393 600,00 zł 24 m - cy 

36 miesięcy od 
daty odbioru 

ostatniej 
części 

dokumentacji 
projektowej 

Zgodnie z  
SIWZ 

Zgodnie  
z Wzorem 

umowy  

 

 

 

 


