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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity (t.j. Dz. U z 2018 roku, 

poz. 1986 

)  przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Otwarcie ofert dla zadania pn:. „Budowa budynku usługowo – biurowego z mieszkaniami przy ul. Armii Krajowej 46  

w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23”. 
 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 14.800.000 zł netto. 

Zostały złożone następujące oferty: 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty netto Termin wykonania Okres 

gwarancji 

Warunki płatności 

1. 
HELSEN S.C. Łukasz Wasilewski,  

Oleksandr Drozda 

ul. Trylogii 2/16 

01-982 Warszawa 

13.775.000,00 zł netto 

do 20 miesięcy wraz z 

uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu licząc od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych 

6 lat 

30 dni od złożenia 

prawidłowo 

wystawionej faktury 

2. 

ZAB-BUD Sp. z o.o. 

ul. Nowosielecka 14a lok. 2 

00-466 Warszawa 

15.122.803,38 zł netto 

do 20 miesięcy wraz z 

uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu licząc od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych 

6 lat                                                                                                                                                                                                                          

30 dni od złożenia 

prawidłowo 

wystawionej faktury 

3. 
Zakład Usług Remontowych i 

Produkcyjnych „ZURIP” S.A. 

UL. Warszawska 109,  

28-366 Małogoszcz 

14.647.000,00 zł netto 

do 20 miesięcy wraz z 

uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu licząc od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych 

6 lat 

30 dni od złożenia 

prawidłowo 

wystawionej faktury 

4. 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Ogólnego i Usług Technicznych 

„ŚLĄSK” sp. z o.o.  

ul. Wojska Polskiego 136A, 

41-208 Sosnowiec 

13.082.774,05 zł netto 

do 20 miesięcy wraz z 

uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu licząc od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych 

 

6 lat 

30 dni od złożenia 

prawidłowo 

wystawionej faktury  

 



5. P.P.U.H. GLIF  

SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI 

ul. Brzozowa 12 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 

 

15.066.862,89 zł netto 

do 20 miesięcy wraz z 

uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu licząc od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych 

6 lat 

30 dni od złożenia 

prawidłowo 

wystawionej faktury 

6. MAKS – BUD  

Firma Ogólnobudowlana 

Krzysztof Grzywacz 

ul. Anny Jagiellonki 7  

05-800 Pruszków 

14.128.860,74 zł netto 

do 20 miesięcy wraz z 

uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu licząc od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych 

6 lat 

30 dni od złożenia 

prawidłowo 

wystawionej faktury 

 


