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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ 
Z OTWARCIA OFERT sprawa nr ZM.NZP.36/20  

 
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 bez stosowania ustawy Pzp. 
1. Zadanie: 
 

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków                      
i budowli zlokalizowanych przy ul. Wójcickiego 15 w Warszawie, usytuowanych na działkach  
o nr ew. 36; 37; 62/1; 62/2; 62/3; 62/4; 62/5; 63; i 64 z obrębu 7-11-01 o łącznej powierzchni 
26 068 m2.  
 
2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 
03.04.2020 r., godz. 10:05 w siedzibie ZMSP,  00-838 Warszawa ul. Prosta 69   
 
3. Obecni ze strony Zamawiającego: 
Komisja Przetargowa powołana zgodnie z poleceniem służbowym Nr 8/2020 z dnia 21.02.2020 r.,  
w składzie: 
Przewodniczący: 
Leszek Jaworski 
Sekretarz: 
Paweł Piekut 
Członek:  
Agata Mielcarek 
Członek: 
Małgorzata Witowska 

 
4.Przebieg otwarcia ofert: 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia kwotę nie przekraczającą: 
    
 -   kwota netto: 64307,45 zł       - kwota brutto: 79098,16 zł 
     

5. Firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny netto, 

ceny brutto, terminu wykonania, warunków  płatności: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy CENA 

Termin 

wykonania* 

Warunki 

płatności 

 

1 

Vostok design Wojciech 

Gawinowski 

30-102 Kraków 

ul. Syrokomli 7/2 

e-mail: mg@vostok.design 

Cena za usługę: 

cena netto: 56.097,56 zł 

cena brutto: 69.000,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 
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2 

Archenika Sp. z o.o 

61-413 Poznań 

ul. Kołłątaja 8 

e-mail: 

m.jasinska@archenika.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 34.000,00 zł 

cena brutto: 41820,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

3 

Quartum – Cezary Jaszczołt 

17-300 Siematycze 

ul. Wysoka 68a/6 

e-mail: cezary@quartum.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 22325,00 zł 

cena brutto: 27459,75 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

4 

Instal-Tech Marcin Marzec 

30-728 Kraków 

ul. Nowohucka 92a/15 

e-mail: paulinas@marzec-

budownictwo.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 69.000,00 zł 

cena brutto: 84870,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

5 

GiD Zespół Projektowy 

Grzegorz Brewczyński 

03-922 Warszawa 

ul. Międzynarodowa 64/66 lok. 

135 

e-mail: gbre@gidzp.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 116.000,00 zł 

cena brutto: 142680,00 

zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

6 

AKINT Sp. z o.o. 

02-956 Warszawa 

ul. Wandy Rutkiewicz 9 

e-mail: 

Krzysztof.kozlowski@akint.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 49.000,00 zł 

cena brutto: 60.270,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 
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7 

Projekt-Technika Sp.J. 

25-819 Kielce 

ul. Skibińskiego 13 

e-mail: biuro@projekt-

technika.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 28.600,00 zł 

cena brutto: 35.178,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

8 

M2 Pracownia Projektowa 

Krzysztof Iżel 

05-480 Karczew 

ul. Piłsudskiego 9 

e-mail: 

krzysztof.izel@gmail.com 

Cena za usługę: 

cena netto: 38.000,00 zł 

cena brutto: 46.740,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

9 

PROJCON Tomasz Bukolt 

85-135 Bydgoszcz 

ul. Bielicka 76C/2 

e-mail: tomasz@projcon.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 11.900,00 zł 

cena brutto: 14.637,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

10 

2 metry Sebastian Kalota 

01-147 Warszawa 

ul. Górczewska 26/38 

e-mail: 

archiwum.firmowe@wp.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 11.800,00 zł 

cena brutto: 14514,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

11 

Jerzy Pachwicewicz Architekci 

15-199 Białystok 

ul. Włościańska 54 

e-mail: jpar@o2.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 38.800,00 zł 

cena brutto: 47.724,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.09.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 



4 
 

 

12 

WMW-Architekci Grzegorz 

Wnorowski 

02-495 Warszawa 

ul. Poczty Gdańskiej 45 

e-mail: 

Grzegorz.wnorowski@wmw-

architekci.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 98.000,00 zł 

cena brutto: 120.540,00 

zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

13 

KLATA ARCHITEKCI Małgorzata 

Maziewska 

02-585 Warszawa 

Al. Niepodległości 88/22 

e-mail: 

biuro@klataarchitekci.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 8.700,00 zł 

cena brutto: 10.701,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

14 

CKK Architekci Sp. z o.o. Sp.k. 

81-389 Gdynia 

ul. Świętojańska 87/14 

e-mail: biuro@ckkarchitekci.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 55.000,00 zł 

cena brutto: 67.650,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

15 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. 

41-500 Chorzów 

ul. Kościuszki 31 

e-mail: 

budoserwis@budoserwis.com.

pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 58.600,00 zł 

cena brutto: 72.078,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

30.09.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

16 

APIRIA Rafał Brdyła 

01-779 Warszawa 

ul. Krasińskiego 40A/41 

e-mail: biuro@apiria.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 37.600,00 zł 

cena brutto: 46.248,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 
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17 

Inwestprojekt-Zachód Sp. z 

o.o. 

90-117 Łódź 

ul. Narutowicza 7/9 

e-mail: 

inwestprojekt@inwestrprojekt.l

odz.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 35.000,00 zł 

cena brutto: 43.050,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

18 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

ABACUS Piotr Józefczuk 

21-002 Jastków 

Snopków 89A 

e-mail: pbabacus@wp.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 161.000,00 zł 

cena brutto: 198.030,00 

zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

19 

UNILAB s.c. 

00-712 Warszawa 

ul. Bluszczańska 76/70 

e-mail: biuro@unilab.org.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 14.650,00 zł 

cena brutto: 18.019,50 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

20 

Smart-Bud Marek Nowak 

41-811 Zabrze 

ul. Maksymiliana Filipka 15 

e-mail: biuro@smart-

bud.com.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 72.000,00 zł 

cena brutto: 88.560,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

21 

Studio Architektury Gamma 

Sp. z o.o. 

15-136 Białystok 

ul. K. Zygmunta Augusta 24/31 

e-mail: 

gamma.przetargi@gmail.com 

Cena za usługę: 

cena netto: 33.000,00 zł 

cena brutto: 40.590,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 
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22 

Pracownia Projektowo-

Wykonawcza Alicja Baran 

11-500 Węgorzewo 

ul. Portowa 2/3 

e-mail: 

krzysiekprojekt@poczta.fm 

Cena za usługę: 

cena netto: 48.900,00 zł 

cena brutto: 59.867,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

23 

STABIM Tomasz Sołtys 

32-052 Gołuchowice 

Gołuchowice 44 

e-mail: 

kamil.maslanka@stabim.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 47.378,48 zł 

cena brutto: 58.275,52 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

24 

PRECYZJA Paweł Jabłonowski 

03-352 Warszawa 

ul. Rembielińska 20/166 

e-mail: biuro@prezyzja-

warszawa.pl 

Cena za usługę: 

cena netto: 27.000,00 zł 

cena brutto: 33.210,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

25 

Pracownia Architektoniczna 

Adam Skrzypek 

00-769 Warszawa 

ul. Hańczy 13 

e-mail: aspra-

architektura@serwer2082679.h

ome.pl 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 68.500,00 zł 

cena brutto: 84.255,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 
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26 

Archis Projekt Pracownia 

Projektowa Kamil Rybiński 

26-606 Radom 

ul. Źródłowa 46 

e-mail: 

archis.projekt@gmail.com 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 69.100,00 zł 

cena brutto: 69.100,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

27 

DOMAG Magdalena Tokarek 

44-100 Gliwice 

ul. Zielone Wzgórze 20 

e-mail: domag_gliwice@wp.pl 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 44.400,00 zł 

cena brutto: 54.612,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

28 

Biuro Projektowe MM SECURE 

Maciej Maciąga 

03-352 Warszawa 

ul. Rembielińska 20 lok. 403 

e-mail: m.maciaga79@wp.pl 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 19.700,00 zł 

cena brutto: 24.231,00 zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

29 

AEM Projekt Jakub Gurtat 

26-600 Radom 

ul. Kotarbińskiego 5/55 

e-mail: jgurtat@wp.pl 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 127.000,00 zł 

cena brutto: 156.210,00 

zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 
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30 

Innebo Group Sp. z o.o. 

01-134 Warszawa 

ul. Wolska 54/7 

e-mail: biuro@innebo.com 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 90.000,00 zł 

cena brutto: 110.700,00 

zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

29.05.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

 

31 

Architektoniczne Biuro 

Projektowe Abi-project 

49-300 Brzeg 

ul. Struga 13 

e-mail: 

abiproject@neostrada.pl 

 

Cena za usługę: 

cena netto: 114.800,00 zł 

cena brutto: 141.204,00 

zł 

 

od dnia 

podpisania 

umowy do 

30.09.2020 r. 

 

Przelew 21 dni 

od daty 

otrzymania 

faktury 

Termin wykonania* - zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu do dnia 30.09.2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

            ………………………………. 
(Kierownik  zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


