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1. Przewodniczący - b.yg, Jacek Konciak

2. Z-caprzewodniczącego - bryg. Grzegorz Karwat

Łódż, dnia26 nlaja2020 r.

protokół z otwarcia ofert
w Po§tęPowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Pn. ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach

realizacji zadania: Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - olechów - ETAP I,o
znak sprawy MK.2370 .2.2020

Zamawiający na realizację zamówieniazamięrzaptzęznaczyó kwotę 150.000,00 zl brutto.
(słownie: sto pięódziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W dniu 26 maja2020 r. o godz.1330, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej StraĘ
Pozarnej w Łodzi, komisja w składzie:

3. Członek

4. Członek

5. Członek

- st. kpt. Morrika Litttnanrr

- asp, Krzysztof Opas

- Małgorzata Jarosz

dokonała otwarci a of ert złożony ch pr zez następui ące fi rrtry :

OFERTA Nr 1

SpecjalisĘczne Biuro InwesĘcyjno- Inżynierskie
PROSTA - PROJEKT
26-020 Clrnrielnik, Piotrkowice, trl. Kiele cka 37

Cerra oferty brutto 54.120,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotyclr 00/100)

PoŻądany termin wykonania zamówierria: nie później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.
Na Przedmiot zarrrówieriia Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i ręko jmi za wady.
WYkonawca akceptuje 30 dniowy termin płatrrości liczony od claty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego.



OFERTA Nr 2

PILAMIS Sp. z t1.o., Sp.k.
92-318Łódż, Al. PiłsLrdskiego 133 d lok. 127

Cena oferty brr-rtto 35.670,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześcset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Poządarry ternrin wykorrania zatrrowietria: nie później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.

Na przedrniot zanrówienia Wykonawca trclziela 60 miesięcznej gwarancji i ręko jmiza wadY.

Wykorrawca akceptr_rje 30 clniowy termitr płatnośoi liczony od daty wpływu prawidłowo

wystawionej faktr-rry do Zamawiaj ącego.

OFERTA Nr 3

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk
42-202 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego Il7l121,Iok. P2] l

Cerra olerty brutto 25.830,00 zł

(słownie: clwadzieścia pięć tysięcy osienrset trzydzieści złotych 00/100)

Pożąclany ternlin wykonania zatrrówietria: nie później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.

Na przednriot zamówicrria Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wadY.

Wykorrawca akceptlrje 30 dniowy ternrit-l płatności liczorry ocl daty wpływu prawidłowo

wystawiorrej faktLrry do Zamawiającego.

OFERTA Nr 4

Przedsiębi orstwo B U DEM-Proj ekt Ryszard B ltglro

95-035 Ozorków, trl. Staszica 7/6

Cerla oferty brutto 102.459,00 zł

(słowrie: sto dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotycll00/100)

Poząclany ternritr wykonania zanrówienia: nie później niż do dnia 28 grudnia 20ż1| r.

Na przedrniot zanrowienia Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

Wykonawca akcepttrje 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpływu prawidłowo

wystawiotlej takttrry do Zatnawiaj ącego.
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OFERTA Nr 5

TOMAD S.C.
Tomasz Franaszczyk Marta Wróblewska Młoczkowska
93-008 Łódź, ul. Rzgowska9a

Cerra oferty brtttto 43.050,00 zł

(słomie: czterdziesci trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100)

Pożądany ternritr wykorrarria zamówienia: nie później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.

Na Przedmiot zamówierria Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i ręko jmi zawady.
WYkotrawca akceptuje 30 dniowy tennin płatności liczorry od daty wpływu prawiclłowo
wystawionej faktury do Zamawiaj ącego.

OFERTA Nr 6

MRS Sp. z o.o.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

Cena oferty brutto 68.880,00 zł

(słowrrie: szeŚĆdziesiąt osierrr tysięcy osienrset osien. dzies iąt złotych 00/1 00)

Poządany ternrin wykonarria zarnówienia: nic później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.

Na przedrniot zarnówierria Wykonawca trdziela 60 miesięcznej gwaranc.ii i ręko jmi zawady.
Wykonawca akceptuje 30 dniowy ternritr płatności |iczony od daty wpływr_r prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiaj ącego.

Podpisy komisji:
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