ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w
Gdańsku
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Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie
robót budowlanych

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl
W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr 298/W/18/Gdynia, Gdańsk
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:
Rewa Kosakowo gmina wiejska ul. Wielkopolska - nr dział.: 413/19, 413/20
ZN/1804/3131MZI/2018/1800901
Wymiana istniejącego złącza kablowego nn-0,4kV na rozdzielnicę kablową typu KRSN- przetarg unieważniony
P2/2F-NH2/2R-NH00/F dla zasilania domu jednorodzinnego na podstawie WPP/17/040342.
Unieważnienie postępowania na podstawie Art.16 ust.1 pkt.1 Regulaminu
Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA: nie złożono żadnej oferty
nie podlegającej odrzuceniu.
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Dębogórze-Wybudowanie Kosakowo gmina wiejska ul. Prywatna - nr dział.: 649
Wyposażenie istniejącego złącza kablowego- pomiarowego w wyłącznik taryfowy 63 A
dla zasilania hal usługowo-magazynowych na podstawie WP- P/18/002224.
OBI/32/1800895
Sandra Kaczmarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro
Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek, ul. Żeliwna 5B/1, 81-159 Gdynia

ZN/1805/3131MZI/2018/1800895
615,00 zł.
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Pogórze Kosakowo gmina wiejska ul. Mickiewicza - nr dział.: 26/12
ZN/1806/3131MZI/2018/1701112
Wyposażenie rozdzielnicy nN oraz budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania domu
68880,00 zł.
jednorodzinnego dwulokalowego na podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr
UD 1/073/2018. OBI/32/1701112
Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Spółka jawna, ul.
Swarzewska 16, 84-103 Łebcz
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Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Długie Ogrody - nr dział.: 161, 162/14
ZN/1807/3131MZI/2018/1800635
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych - wielorodzinnych 61254,00 zł.
na podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/011/2018. OBI/31/1800635
Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Spółka jawna, ul.
Swarzewska 16, 84-103 Łebcz
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Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Bitwy Oliwskiej nr dział.: 14-329
ZN/1808/3131MZI/2018/1701495
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania budynku usługowo przetarg unieważniony
magazynowego na podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/024/2018.
Postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z artykułem 16 ust.2 pkt 1. cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Rewa Kosakowo gmina wiejska ul. Rybacka 9
ZN/1814/3131MZI/2018/1800893
Budowa przyłącza napowietrznego 3 - faz. nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego przetarg unieważniony
- jednorodzinnego na podstawie WP P/17/060424.
Unieważnienie postępowania na podstawie Art.16 ust.1 pkt.1 Regulaminu
Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA: nie złożono żadnej oferty
nie podlegającej odrzuceniu.

Sporządził(a): Agnieszka Krap
Gdańsk, dnia 12.04.2018 r.
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