
Międzyzdroje, dnia  24 sierpnia   2018r. 

 
„Nowe Centrum” Sp. z o.o. 

ul. Niepodległości 10A 

72-500 Międzyzdroje 

Numer KRS 0000378351  . 

 

 

BIP Międzyzdroje 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 

1920 i 2260) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: 

A. Otwarcie ofert na zadanie „„Budowa sieci wodno –kanalizacyjnej w kwartale 

ulic ,Nowomyśliwska , Komunalna, Niepodległości i Gryfa Pomorskiego w 

Międzyzdrojach – Etap I” 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie: 

 zamówienia, w wysokości 708.000,00  zł netto; 

 

2. W postępowaniu wpłynęły dwie  oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 

24 sierpnia 2018r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego przy ul. 

Niepodległości 10a  w Międzyzdrojach  

 

B. Zestawienie ofert: 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty: 

1. Met –Instal  Sp. z o.o.   z siedzibą w Goleniowie , Miękowo 5D 72-100 

Goleniów  

- za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowała kwotę 1.730.000,00 zł 

netto , 2.127.900,00 zł brutto 



-  udzielony okres gwarancji 60 miesięcy 

- za wykonanie  10 m podbudowy pod sieć wodociągową cenę 3.600,00 zł netto 

4.428,00 zł brutto, 

-  za wykonanie  10 m podbudowy pod sieć kanalizacji sanitarnej cenę 4.100 zł 

netto, 5.043,00 brutto , 

za wykonanie  10 m podbudowy pod sieć kanalizacji deszczowej cenę 5.700,00 

zł netto ,7.011,00 brutto. 

2. Poldrax sp. z o.o. , ul. Stanisława  Kunickiego 5/201 30-134 Kraków  

- za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowała kwotę 695.000,00 zł 

netto , 854.850,00 zł brutto 

-  udzielony okres gwarancji 60 miesięcy 

- za wykonanie  10 m podbudowy pod sieć wodociągową cenę 7.139 zł netto 

8.780,97 zł brutto, 

-  za wykonanie  10 m podbudowy pod sieć kanalizacji sanitarnej cenę 9.056,00 

zł netto, 11.138,88 brutto , 

-za wykonanie  10 m podbudowy pod sieć kanalizacji deszczowej cenę 10.327,00 

zł netto  12.702,21 brutto. 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Flotyński 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 
 

Spółka wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000378351  . Akta rejestrowe znajdują się  w Sądzie 

Rejonowym Szczecin- Centrum  w Szczecinie , XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wysokość kapitału 

zakładowego  33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony  dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt  zł) w 

całości opłacony.  


