
 
 

znak sprawy: MCN.2.261.21.2020 

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert  

                                                                                                                                  ZESTAWIENIE OFERT 

Lp. Nazwa (firma) adres Wykonawcy 
Cena brutto oferty 

[zł] 
Gwarancja Termin wykonania Warunki płatności 

1. HOCHTIEF Polska S.A. 
ul. Żwirki i Wigury 14 
02-092 Warszawa 
 

172 083 202,28 
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Na nasadzenia: 
 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na 

dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 

 
Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 

postępowania. 

2. BUDIMEX S.A. 
UL. SIEDMIOGRODZKA 9  
01-204 WARSZAWA 

216 294 270,00  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 



 

 

 

3. MIRBUD S.A 
UL. Unii Europejskiej 18 
96-100 Skierniewice 

176 283 408,98 
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Na nasadzenia: 
 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na 

dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 
 

 
Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 

postępowania. 

4. SKANSKA S.A. 
Aleja „Solidarności” 173  
00-877 Warszawa 

180 477 900,00  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 

5. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 
ul. Opolska 110  
31-323 Kraków 

199 890 000,00  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 



 

 

6. Bielskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego S.A. 
ul. gen. Mieczysława Boruty-
Spiechowicza 27 
43-300 Bielsko-Biała 

191 265 000,00 
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Na nasadzenia: 
 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na 

dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 
 

 
Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 

postępowania. 

7. PORR S.A. 
ul. Hołubcowa 123  
02-854 Warszawa 

189 695 724,62  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 

8. STRABAG Sp. z o.o.  
Adres Wykonawcy/Wykonawców:  

ul. Parzniewska 10  
05-800 Pruszków 

179 379 909,87  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 



 

 

9. Mostostal Warszawa S.A. 
Ul. Konstruktorska 12A 
02-673 Warszawa 

196 760 920,46 
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Na nasadzenia: 
 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na 

dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 
 

 
Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 

postępowania. 

10. ERBUD S.A. 
ul. Franciszka Klimczaka 1  
02-797 Warszawa 

194 214 540,00  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 

11. RE – Bau Sp. z o.o. 
Ul. Armii Krajowej 19, 30-150 
Kraków 

226 320 000,00  
Na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację 

fundamentów: 

 
180 

miesięcy 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

Zgodne z określonymi 
w dokumentacji 
postępowania 

 
Na nasadzenia: 

 

60 
miesięcy 

Na urządzenia: 
(z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na  
dachu zielonym, na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy) 

60 
miesięcy 

 
 
 

Pozostałe warunki gwarancji zgodne z określonymi w dokumentacji 
postępowania. 
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