
 

 

MW/ZP/31/PN/2017 

przebudowa budynku Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie  

 

Warszawa, 5 czerwca 2017 roku 

MW/ZP/31/PN/2017 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „roboty budowlane polegające na przebudowie budynku 
  Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie”. 

 

Protokół z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Warszawy, przy ul 
Jezuickiej 1/3 00-281 Warszawa, 5 czerwca 2017  roku o godzinie 16:45, dotyczącego postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: 

 

roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w 
Warszawie realizowane w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe „Poprawa dostępności do 

zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.  

Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 220 900,14 złotych netto, co stanowi 
złotych brutto  5 191 707,17: 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 czerwca 2017 roku do godz. 15:30 – 3 Wykonawców złożyło oferty: 

Lp.  Wykonawca Cena oferty brutto Okres gwarancji Doświadczenie 
kierownika robót 

budowlanych 
oddelegowanego do 

realizacji 
zamówienia 

1. Przedsiębiorstwo 
Budowlano – 
Konserwatorskie 
Castellum spółka  
z ograniczona 
odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu 

ulica Świdnicka 31 

50-066 Wrocław 

 

 

6 885 540,00 złotych 

 

 

 

 

 

 

5 lat 

 

 

 

5 usług 
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2. A-Projekty Spółka z 
ograniczona 
odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie 
przy ulicy Sarmackiej 5g 

02-972 Warszawa 

 

 

 

 

4 919 321,63 złote 

 

 

 

 

5 lat 

 

 

 

 

4 usługi 

3. Furmanek Renewal 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
spółką spółka 
komandytowo- akcyjna 
z siedzibą w Daleszycach 

ulica Świętokrzyska 9 

26-021 Daleszyce 

 

 

4 903 053,06 złotych 

 

 

7 lat 

 

 

4 usługi 

 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Ustawy „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o 

której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha

