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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT       

      
Kraków, 31.08.2020 r.                                NZ.271.154.2020 

 
Identyfikator postępowania (ID): d4e1655f-dfaa-43df-9e54-bfb22c7d9ef6 
 
Oznaczenie sprawy: 24/VII/2020 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Krakowa” 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  576.242,74 zł brutto 
 
Termin realizacji umowy i odbiór prac: 30 listopad 2020 r. 
 

 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

 
 
 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto VAT 
Długość oferowanego  

okresu gwarancji jakości 
Warunki płatności Termin realizacji umowy i odbiór prac  

1. 
ZUE S.A. 

ul. K. Czapińskiego 3 
30-048 Kraków 

559.707,81 zł 23% 

60 miesięcy 
licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru na wykonane 
prace, licząc od dnia następnego 
po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy. 

Zgodnie z IPU 30 listopad 2020 r. 

2. 
FBSerwis S.A. 

ul. Siedmiogrodzka 9 
01-204 Warszawa 

498.384,65 zł 23% 

60 miesięcy 
licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru na wykonane 
prace, licząc od dnia następnego 
po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy. 

Zgodnie z IPU 30 listopad 2020 r. 

3. 

M.S.J. „ELEKTROINSTAL” 
Marek Szwajda, Józef 

Rozkocha 
ul. Balicka 100 

30-149 Kraków 

565.600,91 zł 
(Brak podpisu 

elektronicznego na 
Formularzu oferty) 

23% 

60 miesięcy 
licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru na wykonane 
prace, licząc od dnia następnego 
po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy. 

Zgodnie z IPU 30 listopad 2020 r. 
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4. 

Zakład Wykonawstwa 
Elektroenergetycznego S.C. 

Anna Skupień, Marek 
Skupień 

ul. Jontkowa Górka 21 
30-224 Kraków 

575.226,04 zł 23% 

60 miesięcy 
licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru na wykonane 
prace, licząc od dnia następnego 
po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy. 

Zgodnie z IPU 30 listopad 2020 r. 

5. 

Zakład Projektowo-
Usługowo-Produkcyjny 

„POWER”  
Krzysztof Jędrszczyk 

ul. Łowińskiego 3 
31-752 Kraków 

Brak możliwości 
odszyfrowania i odczytania 

oferty Wykonawcy 
(błąd zaszyfrowanego 

pliku z zawartością oferty) 

- - Zgodnie z IPU 30 listopad 2020 r. 

 
Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni 
wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 24-VII-2020.doc).                  


