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MMUUZZEEUUMM  SSIIŁŁ  PPOOWWIIEETTRRZZNNYYCCHH    

WW  DDĘĘBBLLIINNIIEE  

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  WWYYBBOORRZZEE  NNAAJJKKOORRZZYYSSTTNNIIEEJJSSZZEEJJ  OOFFEERRTTYY    

  ((nnuummeerr  sspprraawwyy  ZZpp//ppnn//55//22001133))  

 

 

Muzeum Sił Powietrznych działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługi nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się 

kryterium ceny. 

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

  

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu 

Cena oferty Kolejność ofert  

wg kryterium 

ceny 

1. 

Wector Sp. z o.o. 

ul. Radzymińska 183, 

03-576 Warszawa 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

118 080,00 zł 

 

Oferta dziewiąta 

w kolejności 

2. 

P.H.U. „RAUMARK”    

ul. I Armii Wojska Polskiego  

106, 07-202 Wyszków 

 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

99 630,00  zł 

 

Oferta siódma w 

kolejności 

3. 

KNK BUDOWNICTWO  

Zbigniew Gajos 

ul. Zagórska 171,  

25-346 Kielce  

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

57 564,00 zł 

 

Oferta druga w 

kolejności 

4. 

NBQ Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 3c,  

70-660 Szczecin 

     

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

109 470,00 zł 

 

Oferta ósma w 

kolejności 

5. 

MBJ CORPORATION Sp. z o.o. 

ul. Sabały 60,  

02-174 Warszawa 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

196 800,00 zł 

 

Oferta dziesiąta w 

kolejności 

6. 

POWIERNICTWO KORDEK Biuro 

Obsługi Budownictwa Stanisław 

Kordek  

Biuro Terenowe nr 1 Tczew 

ul. Gdańska 47,  

83-110 Tczew 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

84 870,00 zł 

 

Oferta szósta w 

kolejności 

7. 

Firma Handlowo-Usługowa 

„KOMAX” Robert Chłąd 

ul. Kasztanowa 89B,  

42-100 Kłobuck 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

79 500,00 zł 

 

Oferta piąta w 

kolejności 

8. 

Przedsiębiorstwo Obsługi 

Inwestycyjnej Sp. z o.o. 

ul. Potkanowska 50,  

26-600 Radom 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

74 907,00  zł 

 

Oferta czwarta w 

kolejności 

9. 

Dyrekcja Inwestycji Miejskich  

Sp. z o.o. 

ul. Narutowicza 56A,  

20-016 Lublin 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

59 163,00  zł 

 

Oferta trzecia w 

kolejności 
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10. 

INSPEKTOR NADZORU  

mgr inż. Janusz Kamiński 

ul. Gościńczyk 1/3,  

24-100 Puławy 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 

podlega odrzuceniu 

55 187,00 zł 

 

Oferta pierwsza 

w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz kryteriów oceny ofert 

ustalono, iż oferta nr 10 - INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Janusz Kamiński odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

 

Data publikacji ogłoszenia: 7 października 2013 r. 

 

 

 

                                                                          

DYREKTOR 

Muzeum Sił Powietrznych 

 

                                                                                  gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard HAĆ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A.M.  tel.: (81) 551 82 81 


