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1 | S t r o n a 

Ełk, dnia 16.10.2018 r. 
Ełckie Centrum Kultury 
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 

 
 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 
 
 
Nr sprawy: DR.212.3.18 
dot: Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury 
 
Ełckie Centrum Kultury w drodze art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:  
 

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
7 630 578,51 zł brutto. 
 

2. Ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 
 
- Oferta nr 1, wykonawcy: MERX Sp. z o. o., ul. Bukowskiego 1/40, 15-066 Białystok, 
 zawierająca następujące elementy: 
 

a) cena: 8 800 000,01  zł brutto, 
b) gwarancja: 48 miesięcy, 
c) kierownikiem budowy będzie osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania 
ofert) w realizacji min. 1 zadania o wartości min. 4 mln. zł brutto, polegającego na budowie lub przebudowie 
obiektów kubaturowych (z wyłączeniem obiektów produkcji rolniczej i przemysłowej oraz hal i magazynów). 

d) termin wykonania: do dnia 30.06.2020 r. 
 
- Oferta nr 2, wykonawcy:  
Konsorcjum firm:  
Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND”, ul. Wojska Polskiego 71 A, 19-300 Ełk (lider) 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe EXPORT – IMPORT „TOM” Tomasz Orpik, ul. 11 Listopada 
10A, 19-300 Ełk (członek konsorcjum), 
zawierająca następujące elementy: 
 

a) cena: 7 595 250,00  zł brutto, 
b) gwarancja: 96 miesięcy, 
c) kierownikiem budowy będzie osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania 
ofert) w realizacji min. 1 zadania o wartości min. 4 mln. zł brutto, polegającego na budowie lub przebudowie 
obiektów kubaturowych (z wyłączeniem obiektów produkcji rolniczej i przemysłowej oraz hal i magazynów). 

d) termin wykonania: do dnia 30.06.2020 r. 
 
 


