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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/12/2017                L u b l i n ,  d n .  2 8 . 0 2 . 2 0 1 8  r .  
                                                                1 6 . 0 3 . 2 0 1 7  r .  

 
I N F O R M A C J A  Z  O T W A R C I A  O F E R T              

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 209 000 EURO pn.:  
Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji 
 
1.Otwarcie ofert: 

1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.02.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  
1 045 500,00 zł 

3) Termin składania ofert upłynął w dniu 27.02.2018 r. o godzinie 12:00. W postępowaniu do upływu terminu składania 
ofert wpłynęły 3 oferty. 

 
2. Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Data i godzina 
wpływu oferty 

Cena  brutto za 
wykonanie 
przedmiotu 
zamówienia 

Doświadczenie architekta wiodącego 
w zakresie usług projektowych 
obejmujących dostosowanie 

obiektów do aktualnych przepisów 
przeciwpożarowych 

Doświadczenie architekta wiodącego w 
zakresie usług projektowych obejmujących 

budowę i/lub przebudowę    
i/lub aranżację sali widowiskowej i/lub sali 

koncertowej i/lub auli 

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

SOUND&SPACE sp. z o. o. 
ul. Władysława Biegańskiego 61A 
60-682 Poznań 

26.02.2018 r. 
Godz. 9:14 

885 600,00 zł 

Wykonawca dysponuje architektem 
wiodącym, który  w okresie 15 lat 
przed upływem terminu składania 

ofert wykonał 7 usług projektowania 
obejmujących projekt dostosowania 

obiektu do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych  o 

wartości kosztorysowej robót 
objętych projektem min. 500 000,00 

zł każda 

Wykonawca dysponuje architektem 
wiodącym, który w okresie 15 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonał  
7 usług projektowania obejmujących 

projekt budowy i/lub przebudowy i/lub 
aranżacji sali widowiskowej i/lub sali 

koncertowej i/lub auli o wartości 
kosztorysowej robót objętych projektem 

min. 500 000,00 zł każda 

Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z SIWZ 

2 

MBM - FIRMA KONSULTINGOWA I 
PROJEKTOWO-BADAWCZO-
BUDOWLANA Sp. z o.o. 
ul. J. Wybickiego 10/5 
51-144 Wrocław 27.02.2018 r. 

Godz. 9:36 
1 094 700,00 zł 

Wykonawca dysponuje architektem 
wiodącym, który  w okresie 15 lat 
przed upływem terminu składania 

ofert wykonał 5 usług projektowania 
obejmujących projekt dostosowania 

obiektu do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych  o 

wartości kosztorysowej robót 
objętych projektem min. 500 000,00 

zł każda 

Wykonawca dysponuje architektem 
wiodącym, który w okresie 15 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonał  
4 usługi projektowania obejmujące projekt 
budowy i/lub przebudowy i/lub aranżacji 
sali widowiskowej i/lub sali koncertowej 
i/lub auli o wartości kosztorysowej robót 

objętych projektem min. 500 000,00 zł 
każda 

Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z SIWZ 

3 

KOZIEŃ ARCHITEKCI S.C. 
Marek Kozień, Magdalena Kozień-
Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka 
ul. Zabłocie 25/53 
30-701 Kraków 27.02.2018 r. 

Godz. 9:37 
933 570,00 zł 

Wykonawca dysponuje architektem 
wiodącym, który  w okresie 15 lat 
przed upływem terminu składania 

ofert wykonał 4 usługi projektowania 
obejmujące projekt dostosowania 

obiektu do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych  o 

wartości kosztorysowej robót 
objętych projektem min. 500 000,00 

zł każda 

Wykonawca dysponuje  architektem 
wiodącym, który w okresie 15 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonał  
4 usługi projektowania obejmujące projekt 
budowy i/lub przebudowy i/lub aranżacji 
sali widowiskowej i/lub sali koncertowej 
i/lub auli o wartości kosztorysowej robót 

objętych projektem min. 500 000,00 zł 
każda 

Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z SIWZ 

 
Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zamawiającego: 28.02.2018 r. 
 
 
 
                      PODPISANOUL 

                                                                                                                                                                                  Prorektor  
                                                                                                                                               Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
                                                                                                                                                                Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 


