
 

 

      

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul.  Starościńska 1,  82-200 Malbork 

www.zamek.malbork.pl           
      

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 
 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów zespołu zamkowego w Malborku. 

Znak sprawy ZP.2611.4.2017.bm   

 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 774.358,08 zł brutto a następnie dokonał otwarcia 
złożonych ofert.  
 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a  otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09 marca 2017r. o godzinie 09:15 w 
siedzibie Zamawiającego. Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.  
 

Nr 
 oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

 
Czas reakcji na 

zgłoszenie     

 
Aspekt 

społeczny  
 

 
Warunki 

płatności 

Data 
złożenia 

oferty 

1. 
Dariusz Kozłowski 
ul. Żeromskiego 10 
82-200 Malbork 

    661.200,00 zł 

 
  

Do dnia  
28 luty 2019r.   

 
  

30 minut   

 
4 osoby   

bezrobotne 

 
      Zgodnie 

 z SIWZ 

 
09.03.2017r. 
godz. 08,40 

2. 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej w 
Malborku Sp. z o.o. 
ul. Gen. de Gaulle’a 70 
82-200 Malbork 

730.200,00 zł    

 
 

Do dnia  
28 luty 2019r.    

 
 

 60 minut  

 
       
4 osoby   

bezrobotne  

 
 

Zgodnie  
z SIWZ 

 
 

09.03.2017r. 
godz. 08,40 

3. 
LOG Paweł Mątowski 
ul. Modrzewiowa 26 
87-400 Golub-Dobrzyń 

594.914,76 zł 

 
 

Do dnia  
28 luty 2019r.    

 
 

30 minut   

 
       
3 osoby  

bezrobotne 

 
 

Zgodnie 
z SIWZ 

 
 

09.03.2017r. 
godz. 08,55 

UWAGA: 

Wykonawca  w terminie 3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji,  o  której mowa w art. 86 ust. 
5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 
postępowaniu. W załączeniu Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej…. 

Pobierz: 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (doc.) 
  
Komisja w składzie: 

1. Mirosław Jonakowski – Przewodniczący komisji    
2. Izabela Paszkowska – Zastępca Przewodniczącego komisji  

       3. Barbara Mizgała – Sekretarz komisji  
  4. Rafał Panfil – Członek komisji    

 
Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.03.2017r.  


