
 

 

Złotów, 17.11.2016 r. 

ZP.271.04.2.2016.RB  

Informacja 
dotycząca otwarcia ofert 

     

         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: 

„Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3.475.613,00 zł. 

  

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

1) Przedsiębiorstwo „El-Kajo”  Spółka z o.o., ul. Kościuszki 27,  85-079 Bydgoszcz 

a)  cena oferty: 3.303.475,17 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 5 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) STRABAG Sp. z o.o.,  ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków 

a) cena oferty: 3.387.562,93 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 7 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3) „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.”, ul. Podmiejska 2,  78-500 Drawsko 

Pomorskie 

a) cena oferty: 2.964.442,66 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 6 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) TRAKCJA PRKiI S.A.,  ul. Złota 59,  XVIIIp,  00-120 Warszawa 

a) cena oferty: 2.445.600,96 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 7 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) INFRAKOM Roboty Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 

Chodzież – Lider Konsorcjum 

INFRAKOM Sp. z o.o.,  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – Partner Konsorcjum 

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. SP. K.,  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – Partner 

Konsorcjum 

a) cena oferty: 2.760.530,18 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 7 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 



 

 

6) Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński,  ul. Norwida 9,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 2.750.337,37 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 7 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7) Marbruk Spółka z o.o.,  ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy 

a) cena oferty: 2.844.469,54 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 7 lat 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


