
               
 

Projekt pn. „LOFTY NA POMPACH – rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w centrum Leszna” 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY 
do zapytania ofertowego  

na wykonanie izolacji poziomej (przepony) oraz 
izolacji pionowej fundamentów 

 

 

W dniu 18 czerwca 2020 roku, w obiekcie na terenie miejsca inwestycji, tj. w Lesznie przy ul. 
Narutowicza 38 przystąpiono do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie izolacji 
poziomej (przepony) oraz izolacji pionowej fundamentów objętej zapytaniem POM_003. 

Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie izolacji poziomej (przepony) fundamentów na wysokości posadzki piwnicy 
(budynek Willi) oraz parteru (budynek handlowo-usługowy) oraz wykonanie izolacji 
pionowej fundamentów wraz z odkopaniem, oczyszczeniem i ponownym 
zagęszczeniem gruntu w budynkach Willi i handlowo-usługowym przy ul. Narutowicza 
38 w Lesznie. 

Zamawiający:  

ICC RE sp. Z o.o., ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno, NIP: 6972294222 

Przesłane zapytania ofertowe: 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie www.starepompy.pl w dniu 9 czerwca 
2020 roku oraz rozesłane do następujących podmiotów: 

• „Twój DOM” F. H.U. s.c. G. i L. Strapagiel, 67-400 Wschowa, ul. Berwińskiego 1 
• Przeds. Budowl. AMBIT Sp. Z o.o., 64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21 

Otrzymane oferty i ich ważność: 

W wyniku wysłanych zapytań do dnia 17.06.2020 roku otrzymano/odrzucono:  

 3 oferty ważne, od następujących podmiotów: 

• „TWÓJ DOM” F.H.U S.C. G. i L. Strapagiel, 67-400 Wschowa, ul. 
Berwińskiego 1 

• P.B. AMBIT Sp. Z o.o., 64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21 
• AKTYW BUD Jarosław Nawrot, 00-087 Warszawa, ul. Corazziego 2/13 
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Podsumowanie złożonych ofert ważnych:   

Złożone oferty ważne obejmowały całość przedmiotu zamówienia, a ich parametry 
przedstawiają się następująco:  

 Cena netto Termin realizacji Uwagi 
Oferta 1 

 

176.450,00 9 tygodni brak 

Oferta 2 

 

158.940,00 10 tygodni brak 

Oferta 3 

 

164.983,58 10 tygodni brak 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:  

Za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny uznano ofertę przedstawioną 
przez P. B. AMBIT Sp. Z o.o., 64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21 

 

 

Wybranemu oferentowi zaproponowane zostanie przyjęcie zamówienia/podpisanie umowy. 

     

  

Na tym protokół wyboru oferty zakończono 

 
 


