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WSZYSCY 
 

 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację 
obiektu administracyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala 
Chorób Płuc w Zakopanem 
 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1020, 
poz. 1250 i poz. 1265 ), uprzejmie informuję, że do Zamawiającego do dnia 
01.09.2017 r. godz. 9.30 wpłynęły następujące oferty: 

1. Firma Wielobranżowa „KANTEK” 
Agnieszka Gut-Gał 
34-520 Poronin 
Ul. Tatrzańska 112 
Cena netto za całość robót: 598 563,51 zł 
Podatek VAT 23% tj.: 137 669,61 zł 
Cena brutto za całość robót: 736 233,12 zł 
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r. z tym, że wykonanie 
ocieplenia dachu wraz z montażem membrany, odgromu i paneli 
fotowoltaicznych nastąpi do dnia 30.10.2017 r. 
Okres gwarancji: 60 miesięcy  
Termin płatności faktury: 21 dni 
 

2. Firma Inżynieryjno-Remontowo 
Budowlana „STANGUT” 
Guty 26 
34-500 Zakopane 

Cena netto za całość robót: 647 840,24 zł 
Podatek VAT 23% tj.: 149 003,25 zł 
Cena brutto za całość robót: 796 843,49 zł 
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r. z tym, że wykonanie 
ocieplenia dachu wraz z montażem membrany, odgromu i paneli 
fotowoltaicznych nastąpi do dnia 30.10.2017 r. 
Okres gwarancji: 60 miesięcy  
Termin płatności faktury: 21 dni 

3. F.H.U.B. „Systemeco” 
Jakub Pradziad 
Ul. Sądelska 97 b 
34-531 Murzasichle  

Cena netto za całość robót: 515 539,15zł 
Podatek VAT 23% tj.: 118 574,01 zł 
Cena brutto za całość robót: 634 113,16 zł 
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r. z tym, że wykonanie 
ocieplenia dachu wraz z montażem membrany, odgromu i paneli 
fotowoltaicznych nastąpi do dnia 30.10.2017 r. 
Okres gwarancji: 60 miesięcy  
Termin płatności faktury: 21 dni 

 



 
 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 621 573,99 zł brutto. 
 
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca w terminie 3 dni o dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do siwz). 
 
 

 
Dyrektor 
Dr hab. med. Marcin Zieliński  


