
Obrzycko dnia 20.02.2018 r.

DRP.271.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa postępowania: Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna – etap 1,2,3

1.Data i godzina otwarcia ofert:  20 luty 2018 r. godz.10:15

2.Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 830 000,00 zł brutto 

3.Zestawienie otwartych ofert:

Nr 
oferty

Nazwa/firma oraz adres 
wykonawcy

Cena
W PLN

Termin 
wykonania 
zamówienia

Okres 
gwarancyjny
w latach

                    Warunki płatności

1 Zakład Brukarski 

Wacław Brzoska 

Słopanowo Huby 48,

64-520 Obrzycko 

825 637,50 zł 30.09.2018 r. 6 lat rozliczenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia  odbywać  się  będzie
fakturami  częściowymi,    po
wykonaniu     robót przewidzianych
w  kolejnych  etapach1,2,3,
ustalonych    w    protokole
rzeczowo-finansowym
potwierdzonym  przez  inspektora
nadzoru,  z  tym  że  należne
wynagrodzenie  za  wykonanie  robót
przewidzianych  w  3  etapie
uregulowane  zostanie  po  dokonaniu
odbioru końcowego i przekazaniu do
eksploatacji.



2 RENOMEX Sp. z o.o. 

Sp.k.

ul. Stęszewska 13A, 

62-060 Tomiczki 

1 021 481,21 zł 30.09.2018 r. 6 lat rozliczenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia  odbywać  się  będzie
fakturami  częściowymi,    po
wykonaniu     robót przewidzianych
w  kolejnych  etapach1,2,3,
ustalonych    w    protokole
rzeczowo-finansowym
potwierdzonym  przez  inspektora
nadzoru,  z  tym  że  należne
wynagrodzenie  za  wykonanie  robót
przewidzianych  w  3  etapie
uregulowane  zostanie  po  dokonaniu
odbioru końcowego i przekazaniu do
eksploatacji.

3 Zakład Drogowy 

Napierała Michał 

Napierała 

Kobylniki 

ul. Tęczowa 4

62-090 Rokietnica 

1 137 448,65 zł 30.09.2018 r. 6 lat rozliczenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia  odbywać  się  będzie
fakturami  częściowymi,    po
wykonaniu     robót przewidzianych
w  kolejnych  etapach1,2,3,
ustalonych    w    protokole
rzeczowo-finansowym
potwierdzonym  przez  inspektora
nadzoru,  z  tym  że  należne
wynagrodzenie  za  wykonanie  robót
przewidzianych  w  3  etapie
uregulowane  zostanie  po  dokonaniu
odbioru końcowego i przekazaniu do
eksploatacji.



4 OPTIMO Krzysztof 

Huliński 

Ul. Św. Wawrzyńca 

3/33,

60-539 Poznań 

1 300 000,00 zł 30.09.2018 r. 6 lat rozliczenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia  odbywać  się  będzie
fakturami  częściowymi,    po
wykonaniu     robót przewidzianych
w  kolejnych  etapach1,2,3,
ustalonych    w    protokole
rzeczowo-finansowym
potwierdzonym  przez  inspektora
nadzoru,  z  tym  że  należne
wynagrodzenie  za  wykonanie  robót
przewidzianych  w  3  etapie
uregulowane  zostanie  po  dokonaniu
odbioru końcowego i przekazaniu do
eksploatacji

5 Rejonowy Związek 

Spółek Wodnych 

w Czarnkowie 

ul. Wodna 5B,

64-700 Czarnków 

1 105 770,00 zł 30.09.2018 r. 6 lat rozliczenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia  odbywać  się  będzie
fakturami  częściowymi,    po
wykonaniu     robót przewidzianych
w  kolejnych  etapach  1,2,3,
ustalonych    w    protokole
rzeczowo-finansowym
potwierdzonym  przez  inspektora
nadzoru,  z  tym  że  należne
wynagrodzenie  za  wykonanie  robót
przewidzianych  w  3  etapie
uregulowane  zostanie  po  dokonaniu
odbioru końcowego i przekazaniu do
eksploatacji

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 



grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


