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dotyczy:  postępowania na wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego wszystkich 

budynków i budowli Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o., 

do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 

poz. 2164 z póżn. zm.). 

 
 

 
 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT 
 

które odbyło się dnia 07.09.2018r. o godz. 10:30 
 
 
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1.887,44 zł brutto 
 
 

Nr oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 
Wartość brutto oferty  

 
Warunki płatności 

 
1 

 
INCOVEST Sp. z o.o. 

ul. Cicha 12 
05-090 Raszyn 

  

 
4.245,00 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 
2 

 
Firma Budowlana ZB 

DIRECT Z. Bieńkowski 
ul. Wyszogrodzka 161/130 

09-410 Płock 
 

 
4.255,80 zł 

 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 
3 

 
IBS Inwestycje  
Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. św. J. Odrowąża 15 
03-310 Warszawa 

 
4.428,00 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 
4 

 
„ROZ-BUD” Usługi 

Budowlane K. Wnorowski 
Rozniszew 43 

26-910 Magnuszew 

 
2.804,40 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 



 
5 

 
Ramo Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 214 
02-486 Warszawa 

 
5.473,50 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 
6 

 
MARK INVEST 

NIERUCHOMOŚCI  
M. Zieliński 

ul. Chełmżyńska 10b 
04-247 Warszawa 

 
3.813,00 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 35 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 
7 

 
BMDPROJEKT 

D. Filipczak 
ul. Pawlikowskiego1/2 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 
3.075,00 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 
8 

 
ZARZĄDZANIE 
PROJEKTAMI 
ul. Klonowa 13 

99-340 Krośniewice 

 
7.933,50 zł 

 
Należność za wykonanie przedmiotu 

umowy płatna jest przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w 

fakturze lub rachunku w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Marzena Barwicka 
       Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Aleksandra Kądziela 


