
 

 

Złotów, 09.05.2017 r. 

 

ZP.271.05.1.2017.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: 

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie gminy Złotów” 

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 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 175.000,00 zł, 

w tym: część I – 20.000,00 zł 

            część II – 30.000,00 zł 

            część III – 30.000,00 zł 

            część IV – 50.000,00 zł 

            część V – 45.000,00 zł 

  

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMONT” Tadeusz Kosecki 

    Ul. Okrężna 2, Klawkowo, 89-620 Chojnice 

Część I:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzążenko 

a) cena oferty: 16.287,45 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część II:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Blękwit 

a) cena oferty: 24.803,65 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część III:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór 

a) cena oferty: 28.142,98 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część IV:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybłocie 

a) cena oferty: 71.895,07 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

 



 

 

Część V:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo 

a) cena oferty: 86.307,81 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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) EL-MAR Sp. z o.o. 

    Pl. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień 

Część IV:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybłocie 

a) cena oferty: 56.762,03 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część V:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo 

a) cena oferty: 55.497,85 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GT-ELECTRIC inż. Grzegorz Trojanowski 

    Ul. Mokra 7b, 77-400 Złotów 

Część I:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzążenko 

a) cena oferty: 18.133,32 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 01.09.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część II:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Blękwit 

a) cena oferty: 26.962,83 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 01.09.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część III:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór 

a) cena oferty: 44.364,62 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 01.09.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część IV:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybłocie 

a) cena oferty: 71.915,26 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 01.09.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część V:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo 

a) cena oferty: 88.919,87 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 01.09.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 



 

 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) ELEKTRON Usługi Elektryczne Krystian Brzeziński 

    Wąsoszki 3a, 77-430 Krajenka 

Część I:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzążenko 

a) cena oferty: 17.466,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.06.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część II:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Blękwit 

a) cena oferty: 20.910,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.06.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część III:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór 

a) cena oferty: 22.386,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 15.07.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część IV:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybłocie 

a) cena oferty: 52.705,50 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 15.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Część V:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo 

a) cena oferty: 65.067,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 r. 

c) okres gwarancji: 3 lata 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) EL-TECH Tomasz Krysiak 

    Ul. Spichrzowa 13,  62-200 Gniezno 

Część I:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzążenko 

a) cena oferty: 39.237,80 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 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. 

Część II:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Blękwit 

a) cena oferty: 27.458,53 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 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. 

Część III:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór 

a) cena oferty: 41.605,02 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 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. 

Część IV:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybłocie 

a) cena oferty: 123.619,39 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 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. 

Część V:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo 

a) cena oferty: 103.594,04 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 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. 

6) P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski 

    Ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów 

Część I:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzążenko 

a) cena oferty: 14.586,57 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część II:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Blękwit 

a) cena oferty: 19.452,45 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część III:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór 

a) cena oferty: 18.768,57 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część IV:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybłocie 

a) cena oferty: 43.860,57 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

Część V:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo 

a) cena oferty: 43.491,57 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 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. 

 

 

 

 


