
 Informacja z otwarcia ofert

złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej wielobranżowej doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na potrzeby
Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lesz-
czyńskiego 20 w Lublinie.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 80 000 000,00 zł

2.  W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  dnia  23.03.2021 r.  do  godz.  11:00
w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena ofertowa Okres gwarancji

1
  Warbud S.A. 
 ul. Domaniewska 32 
02-672 Warszawa 

98 146 500,00 zł              -----

2
 TORPOL S.A. 
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań

 87 566 915,76 zł 60 m- cy

3
ERBUD Spółka Akcyjna
ul. Klimczaka 1,
02-797 Warszawa

86 461 386,00 zł 60 m- cy

4
  MIRBUD S.A.
Ul. Unii Europejskiej 18, 
96-100 Skierniewice

 94 710 000,00 zł 60 m- cy

5 
UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 
17-100 Bielsk Podlaski

89 131 685,40 60 m- cy

6
 BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

 82 678 350,00zł 60 m- cy

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmiana-
mi)  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej
informacji  winien  przekazać  Zamawiającemu oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta-
wy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że po-
wiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Zgodnie  z  pkt  6.2.2.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  powyższe
oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym.

Powyższy dokument należy złożyć za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załącznik.
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