
 

 

ZP.271.09.2019.RB                                                                                    Złotów, 19.08.2019 r. 

 

Informacja 
dotycząca otwarcia ofert 

     

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

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: 

„Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Radawnica”, 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: 1.250.000,00 zł. 

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

1) PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz  Sp. z o. o. Sp. k. 

   ul. Jagiellońska 1,  85-067 Bydgoszcz 

a) cena oferty: 1.585.599,20  zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.10.2019 r. 

c) okres gwarancji: 60 miesięcy 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. 

   ul. Długa 1,  89-606 Charzykowy 

a) cena oferty: 1.053.009,70  zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.10.2019 r. 

c) okres gwarancji: 60 miesięcy 

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: 1.782.684,10 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.10.2019 r. 

c) okres gwarancji: 60 miesięcy 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) Rafał Szymczak P.H.U. 
    ul. Jackowskiego 2,  89-100 Nakło nad Notecią 

a) cena oferty: 1.586.424,07  zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.10.2019 r. 

c) okres gwarancji: 60 miesięcy 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński 
    ul. Norwida 9/7,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 1.211.686,23  zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.10.2019 r. 

c) okres gwarancji: 60 miesięcy 

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

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 


