
 

 

 

 

Nr sprawy: ZP.312.1.2020                           Szczecin, 7.05.2020  r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na: 

Prace konserwacyjne niezbędne do przywrócenia do stanu użytkowania części skrzydła 
północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po wyłączeniu z użytkowania z podziałem 
na części: 
Cześć 1 - wykonanie prac konserwacyjnych, niezbędnych do przywrócenia do użytkowania po 
katastrofie pomieszczeń skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

Część 2 - wykonanie prac konserwacyjnych niezbędnych do przywrócenia do stanu użytkowania 
wieży dzwonów stanowiącej cześć skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po 
wyłączeniu z użytkowania. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)) przekazuje 
informacje z otwarcia ofert. 

Zamawiający stosownie do treści art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bezpośrednio 
przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

1 021 780,34 zł brutto. 

Z podziałem na poniższe części: 

Cześć 1 - wykonanie prac konserwacyjnych, niezbędnych do przywrócenia do użytkowania po 
katastrofie pomieszczeń skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie- 725 464,04 zł 
brutto. 
 
Część 2 - wykonanie prac konserwacyjnych niezbędnych do przywrócenia do stanu użytkowania 
wieży dzwonów stanowiącej cześć skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po 
wyłączeniu z użytkowania - 296 316,30 zł brutto. 
 
Do upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty 
złożone przez niżej wymienionych wykonawców: 
 
Oferta nr 1:  
ARIKARA Teresa Elwira Sokołowska 

ul. Lubeckiego 15/2,  

71-643 Szczecin 
Część II: 
wartość netto = 242.900,00 złotych 
podatek VAT = 55.867,00 złotych 
cena brutto = 298.767,00 złotych  
słownie brutto złotych: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem 
złotych 
Cena brutto w ofercie Wykonawcy została ustalona przy stawce podatku VAT w wysokości 23% 
Termin gwarancji: 60 miesięcy  
 
Oferta nr 2:  
Zakład Ogólnobudowlany Jakub Skalski 
Budzistowo, ul. Pałacowa 37/2,  
78-100 Kołobrzeg 
Część I: 
wartość netto = 811.647,97 złotych 
podatek VAT = 186.679,03 złotych 
cena brutto = 998.327 złotych  
słownie brutto złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tys. trzysta dwadzieścia siedem złotych  
Cena brutto w ofercie Wykonawcy została ustalona przy stawce podatku VAT w wysokości 23% 
Termin gwarancji: 60 miesięcy 



Część II: 
wartość netto = 241.913,82 złotych 
podatek VAT = 55.640,18 złotych 
cena brutto = 297.554 złotych  
słownie brutto złotych: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tys. pięćset pięćdziesiąt cztery złote  
Cena brutto w ofercie Wykonawcy została ustalona przy stawce podatku VAT w wysokości 23% 
Termin gwarancji: 60 miesięcy 
 
Oferta nr 3:  
„ODNOWA” Modlibowscy spółka jawna 
ul. Rogozińska 5,  
62-085 Skoki  
Część I: 
wartość netto = 806.043,90 złotych 
podatek VAT = 185.390,10 złotych 
cena brutto = 991.434,00 złotych  
słownie brutto złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 
00/100  
Cena brutto w ofercie Wykonawcy została ustalona przy stawce podatku VAT w wysokości 23% 
Termin gwarancji: 60 miesięcy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie 

/ - / 
 Barbara Igielska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce ogłoszenia: 
1. strona internetowa zamawiającego bip.zamek.szczecin.pl  

1. aa 


