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ZESTAWIENIE OFERT 

złożonych w postępowaniu pn.:  

 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa ul. Kolejowej” 

 
postępowanie nr PIM/11/21/ZP52/2014-21 

 

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia):  221 771,76 zł brutto. 

 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Cena  

(zł brutto) 
Dodatkowe 

doświadczenie  
Jakość  

1 

 
 

Zachodnie Centrum Konsultingowe                               
EURO INVEST Sp. z o. o. 

ul. Sikorskiego 111/307 
66-400 Gorzów Wlkp. 

info@euroinvest.pl 

 

236 160,00 
2 dodatkowe 

realizacje  

 
- Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów 
nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK  
 
- Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie 
Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w 
siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem 
lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- 
TAK w ciągu 2 dni 
 
- Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie 
lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu)- TAK 1 
dzień   
 
- Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót 
(zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, 
w związku z koniecznością wykonania dodatkowych 
zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK 

 

2 

 
  

 SAFEGE S.A.S, 15-27 rue du Port, Parc de 
l’Ile 92022 Nanterre CEDEX, Francja  

 SAFEGE Oddział w Polsce, 
 Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum 

 Office Complex, budynek Gamma, 10 piętro, 
02-305 Warszawa 

 przetargi@suezpolska.pl 
 

       
183 885,00 

brak dodatkowych 
realizacji 

 
- Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów 
nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK  
 
- Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie 
Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w 
siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem 
lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- 
TAK w ciągu 2 dni 
 
- Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie 
lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu)- TAK 1 
dzień  
 
- Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót 
(zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, 
w związku z koniecznością wykonania dodatkowych 
zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK 

 

3 

 
 BBF Sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 461 
 60 – 451 Poznań 

 bbf@bbf.pl  m.kulakowski@bbf.pl 
 

 
220 170,00 

1 dodatkowa 
realizacje 

 
- Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów 
nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK  
 
- Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie 
Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w 
siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem 
lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- 
TAK w ciągu 2 dni 
 
- Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie 
lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu)- TAK 1 
dzień  
 
- Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót 
(zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, 
w związku z koniecznością wykonania dodatkowych 
zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK 
 

4 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane 
CAMINO Mariusz Kluczyk 

ul. Grzybowa 3/4 
62-030 Luboń 
marklu@wp.pl 

206 640,00 
2 dodatkowe 

realizacje  

 
- Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów 
nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK  
 
- Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie 
Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w 
siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem  
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lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- 
TAK w ciągu 2 dni 
 
- Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie 
lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu)- TAK 1 
dzień  
 
- Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót 
(zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, 
w związku z koniecznością wykonania dodatkowych 
zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek starszy specjalista ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 , e-mail 
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl  


