
 

 

 
Zabrze, dnia 06.10.2016 r. 

Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 

Zestawienie z otwarcia ofert 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla 

zadania pn. „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” 

ZP/28/MGW/2016 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert na przedmiotowe 

zamówienie 

Otwarcie ofert w dniu – 06.10.2016 r. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 410 886,89 zł brutto. 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena oferty w zł. Okres  gwarancji nie krótszy 
niż 2 lata i rękojmi 5 lat. 

1.  Konsorcjum firm: 

Konsorcjum 

Mikołowskie Przedsiębiorstwo Robót 

Górniczych i Budowlanych „Górbód” 

Sp. z o.o, ul. Podleska 72 Mikołów 

43-190. 

Członek konsorcjum 

Elpro-7 Sp. zo.o 

ul. Ziemska 1 

41-800 Zabrze 

 

 

Netto  –  1 210 587,00 PLN  

VAT    –  278 435,01 PLN 

Brutto – 1 489 022,01 PLN   

 

4. Na wykonany przedmiot 

zamówienia „Zasilanie systemu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego Kopalni 

„Królowa Luiza” z sieci 

wodociągowej udzielam 

gwarancji 5 lat i rękojmi na okres 

5 lat licząc od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

4a. Na  wykonany przedmiot 

zamówienia „Przebudowa 

zbiornika przeciwpożarowego i 

włączenie go do systemu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego Kopalni 

„Królowa Luiza” wraz z 

wykonaniem przynależnych 

instalacji” z sieci wodociągowej 

udzielam gwarancji 5 lat i 

rękojmi na okres 5 lat licząc od 

daty odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

2. 

 

Elektrometal S.A, ul. Stawowa 71, 43-

400 Cieszyn 

 

 

Netto  –  1 280 000,00 PLN 

VAT    –  294 400,00 PLN 

Brutto – 1 574 400,00 PLN 

 

 

4. Na wykonany przedmiot 

zamówienia „Zasilanie systemu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego Kopalni 

„Królowa Luiza” z sieci 

wodociągowej udzielam 

gwarancji 5 lat i rękojmi na okres 

5 lat licząc od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

4a. Na  wykonany przedmiot 

zamówienia „Przebudowa 

zbiornika przeciwpożarowego i 

włączenie go do systemu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego Kopalni 

„Królowa Luiza” wraz z 

wykonaniem przynależnych 

instalacji” z sieci wodociągowej 

udzielam gwarancji 5 lat i 

rękojmi na okres 5 lat licząc od 

daty odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

 
UWAGA 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 – „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

      

 

         MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  

                                                                                                                                                  W ZABRZU 

                                                                                                                                                 DYREKTOR 

                                                                                                                                           Bartłomiej Szewczyk 

 


