
 

ZP.271.1.2.2023   Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Nowym Stawie 

 

ZP.271.1.2.2023            Nowy Staw, 13 marca 2023 r. 

 

W związku z zaistniałą omyłką pisarską dotyczącą Ceny Brutto oferowanej przez firmę KB 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Zamawiający dokonuje 

sprostowania informacji z Otwarcia ofert. 
 

Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWANIE 

 
 

Zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w 

postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z opcją negocjacji na: 

„Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie” 

 

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 marca 2023 r., 13:05 w siedzibie Zamawiającego: 

  Gmina Nowy Staw, Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie całego zamówienia składającego się z dwóch części, która wynosi: 16 500 000 zł brutto 

(słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych brutto). 

3. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 

 

Numer Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Szczegóły 

1 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-REMONTOWE 

,,PRZYSZŁOŚĆ" 

Piotr Wysocki 

ul. PRUSA 1, 

82-200 MALBORK 

 

 

 

Łączna cena oferty brutto: 17 289 995,07 zł brutto PLN 

Gwarancja jakości: 60 miesiące 

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 

Warunki płatności zawarte w ofercie: do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

2. 

Konsorcjum „KRUPA – TYSAND” 

 

1. Firma Remontowo – Budowlana 

„KRUPA” 

Stanisław Krupa, 

81-558 Gdynia, 

Łączna cena oferty brutto: 19 932 880,45 zł brutto PLN 

Gwarancja jakości: 60 miesiące 
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ul.Klonowa 13; 

2. Firma „TYSAND” 

80-339 Gdańsk 

ul. Grunwaldzka 585A/7 

 

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 

Warunki płatności zawarte w ofercie: do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

 

3. 

 

1. Sobin Sp. z o.o. – lider 

Konsorcjum 

80-137 Gdańsk 

ul. Starodworska 1 

 

 

2. Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. – 

partner konsorcjum 

80-122 Gdańsk 

ul. Kartuska 213 

 

Łączna cena oferty brutto: 22 758 218,75 zł brutto PLN 

Gwarancja jakości: 60 miesiące 

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 

Warunki płatności zawarte w ofercie: do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

4. 

Przembud Gdańsk S.A 

80-719 Gdańsk, 

ul. Litewska 15 

 

 

Łączna cena oferty brutto:19 567 843,68 zł brutto PLN 

Gwarancja jakości: 60 miesiące 

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 

Warunki płatności zawarte w ofercie: do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

5. 

KB spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

00-511 Warszawa, 

ul. Nowogrodzka 31 

 

 

Łączna cena oferty brutto: 21 174 559,90 zł brutto PLN 

Gwarancja jakości: 60 miesiące 

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 

Warunki płatności zawarte w ofercie: do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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