
 
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II nr 31 
70-453 Szczecin 

              Szczecin 26.03.2020 r. 
nr sprawy: DP/371/44/20 
    

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH  
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

Opracowanie  koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem 
kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu 
Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 

 
Niniejszym, działając w oparciu o przepis art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej p.z.p., 
zamawiający przekazuje następujące informacje: 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: 75 000,00 
PLN brutto. 

2. Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Cena brutto 

opracowanie  pełnobranżowej  
koncepcji wraz z szacowaniem kosztów 
rozwiązania dla zadania inwestycyjnego 
wraz z pozyskaniem niezbędnych 
uzgodnień, wytycznych i materiałów 

1 
MXL4 Sp.z.o.o 
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 
70-342 Szczecin 

448 089,00 PLN 
do 70 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy 

2 

MILO7  
Miłosz Paweł Stachera 
Ul. Grochowa 14/7 
71-741 Szczecin 

74 784,00 PLN 
do 90 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy 

3 
Lodrom Sp. z o.o. 
ul. Długa 56/1 
31-146 Kraków 

530 000,00 PLN 
do 70 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy 

4 

Konsorcjum: 
DEMIURG Project S.A. 
ul. Górnicza 2/143a 
Poznań 
PSJ Project Sylwia Pękała 
Lipiny nr 219 
39-220 Pilzno 

367 351,80 PLN 
do 70 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy 

Warunki płatności w ofertach: zgodnie z SIWZ.  
Uwaga: 
Wykonawcom przypominamy, iż na mocy przepisu art. 24 ust. 11 p.z.p., Wykonawca, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć 
za pośrednictwem platformy zakupowej -  https://platformazakupowa.pl/transakcja/327250   
                                                                                                 Z poważaniem 
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