
ZP-PS.271.1.48.2017 Lublin, dnia 13.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert 
złożonych w postępowaniu na

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu:
Zadanie I:

a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej 
do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki 
do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego 
do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji 
z dostosowaniem zarządzania mocą;

b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
- przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki, 
- przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa 
i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli 
dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,

d) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną 
infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów.

Zadanie III: budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji 
zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego 
komunikacji aglomeracyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020.

W dniu 13.11.2017 r. odbyło się otwarcie złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert. 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia: 990 353,36 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

Nr
oferty

Wykonawca
Cena ofertowa brutto

[zł]

1.
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Jagiellońska 88, B.51 BC, lok.36, 03-215 Warszawa
999 000,00 zł

2.
SAFEGE S.A.S.

15-27 rue du Port, Parc de I'll, 92022 Nanterre, Francja
1 193 715,00 zł

3.
ZDI Sp. z o.o.

ul. J.Kiepury 6, 22-400 Zamość
1 072 486,20 zł

4.
Konsorcjum:

Lider –  J.S HAMILTON Consulting Sp. z o. o., Sp.k., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
Partner – J.S HAMILTON Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

874 038,00 zł
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