
 

Warszawa, dnia 12.05.2017 r. 
 

Nasz znak: 

ZP.260.11.2017 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy 

technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ochrony 

przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi 

nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
 

Informacja dla Wykonawców 
 

Zamawiający Teatr Wielki – Opera Narodowa zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, 

poniżej podaje następujące informacje z otwarcia ofert: 
 

1.  Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 373.287,50 zł 

(brutto). 

2. Wykaz ofert złożonych w terminie, adresy Wykonawców a także ceny oraz informacje 

dotyczące pozostałych kryteriów. 
 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena zamówienia 

brutto 

Doświadczenie zawodowe 

głównego rzeczoznawcy ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Organizacja zespołu 

przeznaczonego do 

realizacji zamówienia 

1 

TECHMAX Wojciech Podraszka 

ul. Stefana Okrzei 2 lok. 29 

07 – 300 Ostrów Mazowiecka 

320.000,00 zł 1 ekspertyza 5 rzeczoznawców 

2 

PROTECT Tadeusz Cisek 

i Wspólnicy Sp. jawna 

ul. Rudnickiego 3A lok. 13H 

01 – 858 Warszawa 

320.000,00 zł 3 ekspertyzy 6 rzeczoznawców 

3 

ConsultRisk Sp. z o. o. 

ul. Mickiewicza 63 

01 – 625 Warszawa 

221.400,00 zł 5 ekspertyz 5 rzeczoznawców 

4 

CMF Plus Sp. z o. o. 

ul. Broniewskiego 3 

01 – 785 Warszawa 

938.490,00 zł 5 ekspertyz 5 rzeczoznawców 

 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w SIWZ. 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, 

w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wykonawca może wykorzystać wzór 

przedstawiony w załączniku nr 4a do SIWZ. 


