
Oznaczenie sprawy ZA.271.32.2020 
UM.466422.2020 

  

Zamawiający: 
Miasto Gliwice 
Wydział Zamówień Publicznych   
  

 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 161 991,00 zł brutto. 
 
 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
Pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań pt: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 
modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi i  Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla 
Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - ETAP II 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 

Doświadczenie 
zawodowe osoby 

realizującej 
zamówienie, o której 

mowa w pkt 8.3) SIWZ 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

 1 
CKSP Sp. z o.o. 
UL. MAZOWIECKA 11/49  00-052 WARSZAWA 106 764,00  

6 umów: 
2 umowy – warunek 
udziału w postępowaniu, 
4 umowy - kryterium 
oceny ofert 

22 miesiące od daty 
zawarcia umowy nie dotyczy 

zgodnie ze 
wzorem 
umowy 

 2 
REVITAL-INVEST Sp. z o.o. 
Al. JANA PAWŁA II 47B/23, 09-410 PŁOCK  108 609,00 

6 umów: 
2 umowy – warunek 
udziału w postępowaniu, 
4 umowy - kryterium 
oceny ofert 

22 miesiące od daty 
zawarcia umowy nie dotyczy 

zgodnie ze 
wzorem 
umowy 

 3 
COLLECT CONSULTING S.A. 
ZBOŻOWA 42B,  40-657 KATOWICE 96 801,00  

6 umów: 
2 umowy –warunek 
udziału w postępowaniu, 
4 umowy - kryterium 
oceny ofert 

22 miesiące od daty 
zawarcia umowy nie dotyczy 

zgodnie ze 
wzorem 
umowy 



 4 
ANTEA POLSKA S.A. 
DULĘBY 5,   40-833 KATOWICE 105 227,73  

7 umów: 
2 umowy – warunek 
udziału w postępowaniu, 
5 umów - kryterium 
oceny ofert 

22 miesiące od daty 
zawarcia umowy nie dotyczy 

zgodnie ze 
wzorem 
umowy 

5 
HABITAT PRIME Sp. z o.o. 
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 118A/10, 02-577 
WARSZAWA 

112 176,00  

4 umowy: 
2 umowy – warunek 
udziału w postępowaniu, 
2 umowy - kryterium 
oceny ofert 

22 miesiące od daty 
zawarcia umowy nie dotyczy 

zgodnie ze 
wzorem 
umowy 

6 
SWECO CONSULTING Sp. z o.o. 
Franklina Roosevelta 22, 60-829 POZNAŃ 220 170,00  

6 umów: 
2 umowy – warunek 
udziału w postępowaniu, 
4 umowy - kryterium 
oceny ofert 

22 miesiące od daty 
zawarcia umowy nie dotyczy 

zgodnie ze 
wzorem 
umowy 

 
 
 

Danuta Barańska 
................................................................................ 

(osoba sporządzająca zestawienie)  

  

 
 
 

Aleksandra Radwańska 
..................................................................................... 

(osoba_zatwierdzająca treść zestawienia) 

 


