
 
Wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego 
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Nr ref. PO-II.370.1.19     Szczecin, dnia 7 maja 2019 r. 
  
Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych: „Modernizacja obiektów 
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” w ramach 
inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 
12,5 m” 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( j. t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, przekazuje informację                           
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

31 335 480,00 zł brutto 
 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 
 

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. 
ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin 

 

 oferowana cena brutto: 52 461 720,05 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 doświadczenie Specjalisty nr 1 - Przedstawiciela Wykonawcy: pełnienie funkcji 
przedstawiciela wykonawcy lub równoważnej w 5 zakończonych inwestycjach 
zrealizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych. 
 

2. ERBUD S.A. 
ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 

 

 oferowana cena brutto: 57 788 533,23 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 doświadczenie Specjalisty nr 1 - Przedstawiciela Wykonawcy: pełnienie funkcji 
przedstawiciela wykonawcy lub równoważnej w 4 zakończonych inwestycjach 
zrealizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych. 
 

3. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. 
ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk 

 

 oferowana cena brutto: 59 852 596,70 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 doświadczenie Specjalisty nr 1 - Przedstawiciela Wykonawcy: pełnienie funkcji 
przedstawiciela wykonawcy lub równoważnej w 4 zakończonych inwestycjach 
zrealizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych. 
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