
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare Babice, dnia 22 kwietnia 2021 r. 
WIZiF.271.2.2021 
 
 
 
Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli” 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 222 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) informuje:  
 
1. Zamawiający przed otwarciem ofert na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice udostępnił 

informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
tj. 23 000 000 zł brutto, w tym 12 500 000 zł w 2021 r. i 10 500 000 zł w 2022 r. 

2. W niniejszym postępowaniu w terminie składania tj. do 22.04.2021 r. do godz. 12:00 wpłynęło 7 ofert: 
1) Oferta nr 1 – oferta złożona przez Wykonawcę Lindner Polska Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (01-044) przy ul. Spokojnej 5; Oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 24 749 251,95 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

2) Oferta nr 2 – oferta złożona przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane 
Częstobud Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy Al. Bohaterów Monte Cassino 
40 i Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol Sp. z o.o. z siedzibą  
w miejscowości Jaskrów (42-244) przy ul. Starowiejskiej 5; Oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 28 711 000,03 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

3) Oferta nr 3 – oferta złożona przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum Kalter Sp. z o.o.  z siedzibą  
w Białymstoku (15-218) przy ul. Augustowskiej 8 i Partner konsorcjum Honat 3 Groupe Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Łacińskiej 4 lok. 32; Oferta zawiera następujące ceny 
i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 29 987 000 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

4) Oferta nr 4 – oferta złożona przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum PRK7 Nieruchomości  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul.  Leszno 12 IIp i Partner konsorcjum Trakcja S.A. 
z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 100 IIp; Oferta zawiera następujące ceny 
i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 29 948 564,68 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

5) Oferta nr 5 – oferta złożona przez Wykonawcę PBO Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości 
Sosnowiec (41-208) przy ul. Wojska Polskiego 136 A; Oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 28 847 000 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

6) Oferta nr 6 – oferta złożona przez Wykonawcę REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu  
(06-300) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175; Oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 29 363 740,22 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice


 

7) Oferta nr 7 – oferta złożona przez Wykonawcę EKO-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  
(25-650) przy ul. Skrajnej 4; Oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) Kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 27 833 919,86 zł 
b) Kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące. 

 
 
 
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone są we wzorze umowy i są takie same dla 
wszystkich Wykonawców. 
 
 
 

Jacek Kłopotowski 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Funduszy Zewnętrznych 
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