
 

 
Nr sprawy DP/371/120/20 

Szczecin, 02.11.2020 r. 

 

informacja na stronię internetową 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: obsługę i 

konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i 

klimatyzacji, urządzeń dźwigów, urządzeń i  systemów ppoż., systemów sygnalizacji 

ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji 

telefonicznych 

 

    Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.) – dalej p.z.p., Uniwersytet Szczeciński jako Zamawiający  

informuje, że  

 

Części 1  - obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych  i  

agregatów prądotwórczych 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

147 600,00 PLN brutto i następujący wykonawcy złożyli oferty w terminie: 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

ofertowana 

cena  

zł brutto  

termin 

płatności  

3 Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Sławomir Dropik  

ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin 

196 308,00 30 

4  ELTOM Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin 

82 656,00  30 

Termin gwarancji zgodnie z siwz. 

 

Uwaga: Wykonawcom przypominamy, iż na mocy przepisu art. 24 ust. 11 p.z.p., Wykonawca, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

części 2 prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

350 550,00 PLN brutto  i nie wpłynęła żadna oferta 

 

części 3 obsługa i konserwacja  urządzeń  i dźwigów 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

319 800,00 PLN brutto i następujący wykonawcy złożyli oferty w terminie: 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

ofertowana cena  

zł brutto  

termin 

płatności  

6  NAM-LIFT Sp. z o.o. 

ul. Łukasińskiego 106B, 71-215 Szczecin 

286 959,00 30 

Termin gwarancji zgodnie z siwz. 

 

 



części 4 obsługa i konserwacja sprzętu i systemów ppoż. 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

310 575,00 PLN brutto i następujący wykonawcy złożyli oferty w terminie: 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

ofertowana cena  

zł brutto  

termin 

płatności  

1  SUPON S.A. 

Ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin 

242 162,40 zł 30 

Termin gwarancji zgodnie z siwz. 

 

część 5 obsługa i konserwacja systemów sygnalizacji ppoż. 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

66 420,00 PLN brutto nie wpłynęła żadna oferta 

 

część 6 obsługa i konserwacja kotłowni i węzłów cieplnych 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

147 600,00 PLN brutto i następujący wykonawcy złożyli oferty w terminie: 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

ofertowana 

cena  

zł brutto  

termin 

płatności  

2  CALESCO S.A.  

ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin 

169 503,84 30 

5  Zakład Montażu Układów Automatyki i Pomiarów  

Tadeusz Jankowski 

72-005 Przecław 85/5 

59 286,00 30 

Termin gwarancji zgodnie z siwz. 

 

Uwaga: Wykonawcom przypominamy, iż na mocy przepisu art. 24 ust. 11 p.z.p., Wykonawca, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

część 7 obsługa i konserwacja przewodów kominowych 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

46 125,00 PLN brutto. Nie wpłynęła żadna oferta. 

 

część 8 obsługa i konserwacja instalacji telefonicznych 

kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi  

86 100,00 PLN brutto. Nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

          

Z poważaniem 

 

 

 

………………………… 
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