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NZ.261.165.2021                                                                             Kraków, 29.10.2021 r. 

  
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) 
istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z 
budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni 
(w ramach zadania: modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta 
obr. 7). 

Znak sprawy: 5/X/2021. 

Identyfikator postępowania: 0548a51e-81cc-43e1-8cd1-047fcf5bfebd 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert, swoją ofertę złożyło 2 Wykonawców. 

 

Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte 

Cena brutto  
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SEE. Sp. z o. o. 

ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3,  

61-695 Poznań 

145 140,00 zł,  
w tym:  
a) wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie 
Etapu I tj. opracowanie i 
wydanie Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej 
zgodnie z Zakresem 
rzeczowym wraz z 
kompletnym wnioskiem o 
wydanie właściwej decyzji 
formalno-prawnej w 
wysokości 70% 
wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego 
w ust. 1, tj. 101 598,00 
złotych brutto  

 
b) wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie 
Etapu II tj. uzyskanie i 
wydanie Zamawiającemu 
ostatecznej decyzji 
formalno-prawnej 
warunkującej realizację 
inwestycji w wysokości 
30% wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego 
w ust. 1, tj. 43 542,00 
złotych brutto 
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X dimensions Szymon Wadowski 

os. Śpiwle 4, 34-200 Sucha Beskidzka 

77 600,00 zł 

w tym:  
a) wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie 
Etapu I tj. opracowanie i 
wydanie Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej 
zgodnie z Zakresem 
rzeczowym wraz z 
kompletnym wnioskiem o 
wydanie właściwej decyzji 
formalno-prawnej w 
wysokości 70% 
wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego 
w ust. 1, tj. 54 320,00 
złotych brutto  

 

b) wynagrodzenie ryczałtowe 
za wykonanie Etapu II tj. 
uzyskanie i wydanie 
Zamawiającemu ostatecznej 
decyzji formalno-prawnej 
warunkującej realizację 
inwestycji w wysokości 
30% wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego 
w ust. 1, tj. 23 280,00 
złotych brutto 

 

 


