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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla inwestycji pod nazwą 
Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/37/17. 
 

 
 

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: 
 

4 600 000,00 zł brutto 
 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 
 

1. Oferta wspólna Wykonawców: 
 
Kamena C.D. Sp. z o.o. 
ul. Władysława IV/59, 81-386 Gdynia 
 
Safe CO LTD Sp. z o.o. 
ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk 
 
Deship-Naval Services Grzegorz Gruszczyński 
ul. Damroki 42/10, 80-177 Gdańsk 
 

 oferowana cena brutto: 3 936 000,00 zł 
 

 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: Specjalista nr 1 – 

Kierownik zespołu, uczestniczył w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

w realizacji 10 usług nadzoru nad budową i rozliczeniem specjalistycznych statków 

pełnomorskich ponad zakres doświadczenia wymagany w SIWZ. W przypadku nie 

wykazania usług dla Specjalisty nr 1, Zamawiający uzna, iż osoba ta posiada 

doświadczenie nadzoru nad budową i rozliczeniem specjalistycznych statków 

pełnomorskich w zakresie wymaganym w SIWZ, 

 

 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie 

nadzoru i rozliczania zamówień dofinansowanych z Unii Europejskiej: 

Specjalista nr 1 – Kierownik zespołu albo Specjalista nr 2 – Zastępca kierownika 

zespołu, uczestniczył w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji 

4 usług nadzoru i rozliczenia projektów realizowanych przy wsparciu środków               

z Unii Europejskiej. 
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2. Konsorcjum firm: 
 

Polski Rejestr Statków S.A  
Al. Gen. J. Hallera 126, 80-146 Gdańsk 
 
Celnet Sp. z o.o., S.K. 
ul. Stawki 2 lok.18.04, 00-193 Warszawa 
 

 oferowana cena brutto: 4 551 000,00 zł 
 

 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: Specjalista nr 1 – 

Kierownik zespołu, uczestniczył w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

w realizacji 4 usług nadzoru nad budową i rozliczeniem specjalistycznych statków 

pełnomorskich ponad zakres doświadczenia wymagany w SIWZ. W przypadku nie 

wykazania usług dla Specjalisty nr 1, Zamawiający uzna, iż osoba ta posiada 

doświadczenie nadzoru nad budową i rozliczeniem specjalistycznych statków 

pełnomorskich w zakresie wymaganym w SIWZ, 

 

 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie 

nadzoru i rozliczania zamówień dofinansowanych z Unii Europejskiej: 

Specjalista nr 1 – Kierownik zespołu albo Specjalista nr 2 – Zastępca kierownika 

zespołu, uczestniczył w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji 

4 usług nadzoru i rozliczenia projektów realizowanych przy wsparciu środków               

z Unii Europejskiej. 

 
 

 


