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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Za-
adaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w imieniu Muzeum Wojska Polskiego 
poniżej przekazuję informacje z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Zaadaptowanie komory fundamento-
wej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego. 

1. TRONUS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa.
- cena całkowita brutto za wyk onanie całości zamówienia: 1 569 915,42 zł (jeden

milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i czterdzieści 
dwa grosze).  

- cena całkowita netto za wykonanie całości zamówienia: 1 276 354,00 zł (jeden milion 
dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i zero groszy). 

- okres podstawowy gwarancji jakości: 120 miesięcy . 

2. Aluglass – Realizacja Piotr Kalbarczyk z siedzibą przy ul. Kąkolowa 38a, 04-848 Warszawa.
- cena całkowita brutto za wyk onanie całości zamówienia: 3 088 700,82 zł (trzy mi-

liony osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych i osiemdziesiąt dwa grosze).  
- cena całkowita netto za wykonanie całości zamówienia: 2 511 138,89 zł (dwa miliony 

pięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i zero groszy). 
- okres podstawowy gwarancji jakości: 60 miesięcy . 

Jednocześnie informuję, że bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający poinfor-

mował , że maksymalna kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wy-

nosi 2 500 000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

Ponadto informuję, że, stosownie do treści załącznika nr 8 do SIWZ - istotnych 

postanowień umowy , termin wykonania zamówienia upływa w dniu 10.12.2018 r., natomiast 

warunki płatności wynoszą 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury z 

odpowiednim protokołem odbioru . 
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