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PCMG/P-41/2018                                                                                     Grójec, dn. 17.07.2018r. 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego PCMG/P-41/2018 na świadczenie usług nadzoru 

budowlanego robót budowlanych dotyczących budowy Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym 

Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Zamawiający – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o z siedzibą w Grójcu, 

przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) po otwarciu ofert, które 

odbyło się w dniu 17.07.2018r. o godzinie 10:30, zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 

I. Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

294 975,81zł brutto.   

II. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, cen, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach: 

 
Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Wartość brutto 

oferty 
Termin płatności Warunki płatności 

1 

Tadeusz Gotkowicz 

ul. Mieszka I 11 m 11 

26-600 Radom 

140 000,00 60 dni 

Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie 

w formie przelewu  

Płatność odbywać się będzie w równych 

transzach w terminach:  

a) _________________ 

b) _________________ 

……. 

…) ostatnia transza po  protokolarnym 

odbiorze robót  w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Podstawą wystawienia rachunku lub faktury 

VAT będzie protokół Końcowy odbioru robót 

budowlanych oraz kserokopie wpisów 

Inspektorów nadzoru do Dziennika budowy. 
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2  

KKBUD Sp. z o.o. 

ul. Św. Michała 43 

61-119 Poznań 

552 270,00 60 dni 

Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie 

w formie przelewu  

Płatność odbywać się będzie w równych 

transzach w terminach:  

a) _________________ 

b) _________________ 

……. 

…) ostatnia transza po  protokolarnym 

odbiorze robót  w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Podstawą wystawienia rachunku lub faktury 

VAT będzie protokół Końcowy odbioru robót 

budowlanych oraz kserokopie wpisów 

Inspektorów nadzoru do Dziennika budowy. 

3 

ARPRO Adam Reguła 

Laszczki, ul. Piękna 24 

05-090 Raszyn 

147 600,00 60 dni 

Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie 

w formie przelewu  

Płatność odbywać się będzie w równych 

transzach w terminach:  

a) _________________ 

b) _________________ 

……. 

…) ostatnia transza po  protokolarnym 

odbiorze robót  w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Podstawą wystawienia rachunku lub faktury 

VAT będzie protokół Końcowy odbioru robót 

budowlanych oraz kserokopie wpisów 

Inspektorów nadzoru do Dziennika budowy. 

4 

BOTI-C.E.L. Sp. z o.o. 

ul. Kępna 9 m. 4 

03-730 Warszawa 

307 204,80 60 dni 

Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie 

w formie przelewu  

Płatność odbywać się będzie w równych 

transzach w terminach:  

a) _________________ 

b) _________________ 

……. 

…) ostatnia transza po  protokolarnym 

odbiorze robót  w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Podstawą wystawienia rachunku lub faktury 

VAT będzie protokół Końcowy odbioru robót 

budowlanych oraz kserokopie wpisów 

Inspektorów nadzoru do Dziennika budowy. 
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5 

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI  

Sp. z o.o. 

ul. Prosta 7 

07-410 Ostrołęka 

320 000,00 60 dni 

Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie 

w formie przelewu  

Płatność odbywać się będzie w równych 

transzach w terminach:  

a) _________________ 

b) _________________ 

……. 

…) ostatnia transza po  protokolarnym 

odbiorze robót  w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Podstawą wystawienia rachunku lub faktury 

VAT będzie protokół Końcowy odbioru robót 

budowlanych oraz kserokopie wpisów 

Inspektorów nadzoru do Dziennika budowy. 

6 

ANBUD S.C. 

Ul. Poniatowskiego 3 

96-315 Międzyborze 

 

263 000,00 60dni 

Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie 

w formie przelewu  

Płatność odbywać się będzie w równych 

transzach w terminach:  

a) _________________ 

b) _________________ 

……. 

…) ostatnia transza po  protokolarnym 

odbiorze robót  w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Podstawą wystawienia rachunku lub faktury 

VAT będzie protokół Końcowy odbioru robót 

budowlanych oraz kserokopie wpisów 

Inspektorów nadzoru do Dziennika budowy. 

   

 

Marzena Barwicka 

Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. 

 


