Znak sprawy: 1/PN/2021/ZP

Jabłonna, dn. 04.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji
przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku
pałacowym w części frontowej i północnej, PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, przy
ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem
1036/210, III etap” - znak sprawy: 1/PN/2021/ZP.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, działając na podstawie
art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129), zwanej dalej „ustawą Pzp", w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W załączeniu do niniejszego pisma:
Informacja z otwarcia ofert sporządzona na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert sporządzona na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn. „Wykonanie robót budowlanych
w zakresie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym w części frontowej i północnej, PAN
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1036/210, III etap” znak sprawy nr 1/PN/2021/ZP.

Informacje dotyczące:
1) nazw albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
- wskazane zostały poniższej w tabeli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto
(z podatkiem VAT) w PLN

1

GOOD WOOD Szymon Jaraczewski

ul. Marii Konopnickiej 27
63-800 Gostyń

851.944,67

2

ECOFAIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Emilii Plater 18
00-688 Warszawa

697.659,94

COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk
– Lider konsorcjum
3

4

Wróblewo-Osiedle 11/17
09-152 Naruszewo

COMFORT-THERM Sp. z o. o. – Partner konsorcjum

ul. Piaskowa 9B
09-100 Płońsk

MABO Małgorzata Bober – Partner konsorcjum

ul. Płocka 14C
09-200 Sierpc

Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER BUD Radosław Kalisz

Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

734.772,22

679.000,00

