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Do Wykonawców Postępowania Przetargowego 

 

 

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu 

 

Dotyczy: Postępowania nr DZS.271.12.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup 

sprzętu i wyposażenia dla  budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w TED pod nr 2020/S 239-590279 w dniu 08.12.2020 r. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia kwotę 1 354 192,39 zł brutto. 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

Zakup sprzętu i wyposażenia dla  budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” do dnia 19.01.2021 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
Wysokość oferty 

Brutto [PLN] 

Okres gwarancji 

[m-ce] 

Termin realizacji 

[dni] 

1. 

Tronus Polska Sp. z o.o. 

ul. Juliana Konstantego 

Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

1 322 763,35 zł 48 150 

2. 

ZPH _LUMAR Jacek 

Ogórkiewicz 

ul. Wierzbowa 3 

85-374 Bydgoszcz 

1 805 133,24 zł 48 110 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na skrzynkę Zamawiającego ePUAP wpłynęły dwa pliki o nieznanej 

Zamawiającemu treści. Zostały one złożone przez podmioty wymienione poniżej: 

1. 

Międzynarodowe Centrum 

Budownictwa Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 128 pawilon 51 

02-383 Warszawa 

Zamawiający podczas sesji otwarcia ofert nie zdołał odszyfrować przesłanego pliku, 

pojawił się komunikat: „Informacja o zaszyfrowanym pliku nie istnieje w systemie”. 

Dodatkowo w systemie miniPortal w wierszu dotyczącym przesłanego pliku pojawił 

się komunikat: „Plik nie został zaszyfrowany w miniPortal – nie będzie możliwości 

odszyfrowania pliku”. Zamawiający przyjmuje, że oferta nie została złożona. 

 

2. 

LUCJAN Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 39 

86-050 Solec Kujawski 

Zamawiający podczas sesji otwarcia ofert nie zdołał odszyfrować przesłanego pliku, 

pojawił się komunikat: „Informacja o zaszyfrowanym pliku nie istnieje w systemie”. 

Dodatkowo w systemie miniPortal w wierszu dotyczącym przesłanego pliku pojawił 

się komunikat: „Plik nie został zaszyfrowany w miniPortal – nie będzie możliwości 

odszyfrowania pliku”. Zamawiający przyjmuje, że oferta nie została złożona. 
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Pozostałe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności 

(art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), określone zostały przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie Rozdziałem VI ust. 2 SIWZ w formie zgodnej  

z Rozdziałem VII ust. 1, 3. 
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