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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html  

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl,  
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686 

 

Warszawa, dn. 28.05.2021 r.  

 

Wykonawcy  
Nr referencyjny  postępowania ZP 9/2021 

 

Znak sprawy: P.290.5.2021.PZ  
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zarządzanie nieruchomością Transportowego 
Dozoru Technicznego w Warszawie, Nr referencyjny postępowania: ZP 9/2021. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Transportowy Dozór Techniczny działając jako Zamawiający zgodnie z przepisami art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawiadamia, 
iż w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 11.00 za pośrednictwem miniPortalu odbyło się otwarcie ofert 
w niniejszym postępowaniu. W terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 9:00 
wpłynęły  oferty: 

Oferta nr 1 złożona przez: CGI sp. z o.o., Ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice 

Cena oferty brutto 210 005,28 zł 

wyznaczony Koordynator w osobie Przemysław Dorecki (Imię i nazwisko) z następującymi kwalifikacjami zawodowymi 
nr licencji 3546 (nr licencji/nr certyfikatu) i doświadczeniem zawodowym: 

Lp. Doświadczenie zawodowe w ostatnich  
5 latach 

(zakres wykonywanych czynności) 

Rodzaj budynku (funkcja) oraz 
łączna powierzchnia użytkowa 
 (nie mniejsza niż 10 000 m2) 

Okres wykonywania  
od-do  

dzień, miesiąc, rok 
(nie mniej niż 12 miesięcy) 

Informacja  dotycząca 
celu w jakim 

wskazywane jest 
doświadczenie 

1 Zarządzanie nieruchomością,  
komercjalizacja 

Budynek biurowo-usługowy,  
12.706,76 

30.06.2009- 
31.07.2020 

Zakres doświadczenia 
które będzie 
wykazywane dla 
spełnienia warunku 
udziału w 
postępowaniu  

2 Zarządzanie nieruchomością,  
komercjalizacja 

Budynek biurowo-usługowy,  
15130,14 m2 

17.03.2010- 
30.04.2019 

3 Zarządzanie nieruchomością,  
komercjalizacja 

Budynek biurowo-usługowy,  
11000 m2 

01.03.2018- 
31.03.2021 

Oferta nr 2 złożona przez: 

Colliers International REMS Sp. z o. o., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa 

Cena oferty brutto 361 620,00 zł 

wyznaczony Koordynator w osobie Karolina Dobrowolska (Imię i nazwisko) z następującymi kwalifikacjami 
zawodowymi nr licencji 16 039 (nr licencji/nr certyfikatu) i doświadczeniem zawodowym: 

Lp. 

Doświadczenie zawodowe w ostatnich  
5 latach 

(zakres wykonywanych czynności) 

Rodzaj budynku (funkcja) 
oraz 
łączna powierzchnia 
użytkowa 
 (nie mniejsza niż 10 000 
m2) 

Okres wykonywania  
od-do  

dzień, miesiąc, rok 
(nie mniej niż 12 

miesięcy) 

Informacja  
dotycząca celu w 

jakim wskazywane 
jest doświadczenie 

1 Platinium Business Park, 
starszy zarządca nieruchomości, 
koordynacja pracy dedykowanego 
zespołu,bieżąca obsługa nieruchomości 

Biurowiec, 58 000 m2 1.03.2018 - do chwili 
obecnej 

Zakres 
doświadczenia 
które będzie 
wykazywane dla 
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Lp. 

Doświadczenie zawodowe w ostatnich  
5 latach 

(zakres wykonywanych czynności) 

Rodzaj budynku (funkcja) 
oraz 
łączna powierzchnia 
użytkowa 
 (nie mniejsza niż 10 000 
m2) 

Okres wykonywania  
od-do  

dzień, miesiąc, rok 
(nie mniej niż 12 

miesięcy) 

Informacja  
dotycząca celu w 

jakim wskazywane 
jest doświadczenie 

2 Ilmet, 
zarządca nieruchomości, 
bieżąca obsługa nieruchomości 

Biurowiec, 21 000 m2 1.01.2017 – 01.02.2019 spełnienia warunku 
udziału w 
postępowaniu  

3 Chmielna 25, 
zarządca nieruchomości, 
bieżąca obsługa nieruchomości 

Biurowiec, 6 300 m2 1.01.2017 – 1.03.2018 

4 N21 
zarządca nieruchomości, 
bieżąca obsługa nieruchomości 

Biurowiec, 3 500 m2 1.01.2017 – 1.03.2018 Kryterium 
jakościowe 

 

 

 

 

 


