
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl 

    Znak: PO-II - 370/ZZP-3/49/17 Szczecin, dnia 10 listopada 2017 r. 

     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu 
Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” nr sprawy                              
PO-II-370/ZZP-3/49/17. 
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) Zamawiający, przekazuje informację                          
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

• Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

945 300,00 zł brutto 
 

• W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 
 

1) Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A.  
ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin 
 

− oferowana cena brutto: 420 939,21 zł brutto 

− doświadczenie zawodowe Lidera Zespołu: osoba skierowana do realizacji 
zamówienia na stanowisku Lidera Zespołu posiada doświadczenie                      
w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (Projektu) lub Kierownika Projektu lub 
równoważnej na 10 (słownie: dziesięciu) projektach (zadaniach) 
odpowiadających postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu. 

− doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru:   osoba skierowana do 
realizacji zamówienia na stanowisku Inspektora Nadzoru posiada 
doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora 
Nadzoru na 5 (słownie: pięciu)  robotach budowlanych odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.              

 
2) Sweco Consulting Sp. z o.o. 

ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań 
 

− oferowana cena brutto: 590 400,00 zł brutto 

− doświadczenie zawodowe Lidera Zespołu: osoba skierowana do realizacji 
zamówienia na stanowisku Lidera Zespołu posiada doświadczenie                      
w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (Projektu) lub Kierownika Projektu lub 
równoważnej na……(słownie: ……….) – tajemnica przedsiębiorstwa 
przedłożona w załączniku projektach (zadaniach) odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu. 

− doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru:   osoba skierowana do 
realizacji zamówienia na stanowisku Inspektora Nadzoru posiada 
doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora 
Nadzoru na………..(słownie:…………..) – tajemnica przedsiębiorstwa 
przedłożona w załączniku robotach budowlanych odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.              

 


