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Nr ref. PO.II.370.ZZP-3.21.18 

 

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi 
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Modernizacja obiektów 
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” w ramach 
inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 
12,5 m” nr sprawy PO.II.370.ZZP-3.21.18 
 
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579. z późn. zm.) Zamawiający, przekazuje informację               
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 

2 675 250,00  zł brutto 

  

 W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty: 

 
1. ECM Group Polska S.A. 

Rondo ONZ 1 
            00-124 Warszawa         

 oferowana cena brutto: 4 439 070,00 zł brutto  

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 –  Kierownika Personelu Inżyniera 
– Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji 
analogicznej) w ostatnich 10 latach  – w ramach 0 zakończonych inwestycji 
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, 
związanych z budową lub przebudową obiektu budowlanego  o wartości robót 
co najmniej 5 mln złotych brutto (równowartość tej kwoty). 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 –  Inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego (lub kierownika budowy) w ostatnich 10 latach  – w ramach 0 
zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe 
FIDIC lub równoważne, o wartości  co najmniej 5 mln złotych brutto 
(równowartość tej kwoty). 

 

2. EKOCENTRUM Sp. z o.o. 
ul. Budziszyńska 35/1  
54-434 Wrocław         

 oferowana cena brutto: 2 570 700,00 zł brutto  

mailto:sekretariat@ums.gov.pl
http://www.ums.gov.pl/


 

 

 

     

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 –  Kierownika Personelu Inżyniera 
– Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji 
analogicznej) w ostatnich 10 latach  – w ramach 5 zakończonych inwestycji 
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, 
związanych z budową lub przebudową obiektu budowlanego  o wartości robót 
co najmniej 5 mln złotych brutto (równowartość tej kwoty). 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 –  Inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego (lub kierownika budowy) w ostatnich 10 latach  – w ramach 2 
zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe 
FIDIC lub równoważne, o wartości  co najmniej 5 mln złotych brutto 
(równowartość tej kwoty). 

 

3. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 
EKO- INWEST S.A.  
ul. Jerzego Zimowskiego 20  
71-281 Szczecin  

 oferowana cena brutto: 2 564 550,00 zł brutto  

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 –  Kierownika Personelu Inżyniera 
– Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji 
analogicznej) w ostatnich 10 latach  – w ramach 5 zakończonych inwestycji 
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, 
związanych z budową lub przebudową obiektu budowlanego  o wartości robót 
co najmniej 5 mln złotych brutto (równowartość tej kwoty). 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 –  Inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego (lub kierownika budowy) w ostatnich 10 latach  – w ramach 5 
zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe 
FIDIC lub równoważne, o wartości  co najmniej 5 mln złotych brutto 
(równowartość tej kwoty). 

 

4. Sweco Consulting sp. z o.o.  
ul. Franklina Roosevelta 22 
60-829 Poznań  

 oferowana cena brutto: 2 299 989,30 zł brutto  

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 –  Kierownika Personelu Inżyniera 
– Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji 
analogicznej) w ostatnich 10 latach  – w ramach 4 zakończonych inwestycji 
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, 
związanych z budową lub przebudową obiektu budowlanego  o wartości robót 
co najmniej 5 mln złotych brutto (równowartość tej kwoty). 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 –  Inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego (lub kierownika budowy) w ostatnich 10 latach  – w ramach 7 
zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe 
FIDIC lub równoważne, o wartości  co najmniej 5 mln złotych brutto 
(równowartość tej kwoty). 


