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Gdańsk, dnia 23.10.2020 r. 

Sprawa Nr 21/ZP/2020 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
 

Morski Oddział Straży Granicznej zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje informacje z 

otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.10.2020 r.  

o godz. 09:15, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Remont pokrycia 

dachowego w obiektach Placówki Straży Granicznej w Szczecinie na terenie Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej”. 

 
 

I.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 

178.496,91 zł brutto, w tym: 

 

- dla części nr I: 48.398,79 brutto; 

- dla części nr II: 130.098,12 brutto 

 

II. Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Dla części nr I: 

 

1. oferta nr 0068/2020/OF złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe 

„BUDKON” Rudziński Romuald, ul. Obotrycka 14B, 71-684 Szczecin: 

− cena ofertowa brutto: 54.563,28 zł , 

− okres gwarancji jakości na wykonane przez Wykonawcę i Podwykonawców roboty budowlane 

oraz użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia: 60 miesięcy, 

− termin realizacji i warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „Specyfikacją”. 

 

Dla części nr II: 

 

2. oferta nr 0068/2020/OF złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe 

„BUDKON” Rudziński Romuald, ul. Obotrycka 14B, 71-684 Szczecin: 

− cena ofertowa brutto: 122.869,88 zł , 

− okres gwarancji jakości na wykonane przez Wykonawcę i Podwykonawców roboty budowlane 

oraz użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia: 60 miesięcy, 

− termin realizacji i warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją.  

 
                 

          Zastępca Komendanta 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej 

  /-/ kmdr ppor. SG Lesław Krysa 
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