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BZ/ZP.03/27/03/17.                 Włocławek, 24.04.2017 r. 
 
 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr BZ/ZP.03/27/03/17., na: „ Termomodernizację budynku socjalno-

biurowego PGK ,,Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

 

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

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert  

tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r., do godz. 1000, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert: 

 
 

Lista Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy złożyli oferty w terminie: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 

Cena oferty 

netto 

Cena oferty 

brutto 
Gwarancja 

1 

Al – Deco Budownictwo 

ul. Sokola 10 

87-800 Włocławek 

397.365,32 zł 488.759,34 zł 60 m-cy 

2 

Zakład Remontowo Budowlany  

Jan i Cezary Błaszczyk 

ul. Planty 61 

87-800 Włocławek 

311.614,58 zł 383.285,93 zł 60 m-cy 

3 

Przedsiębiorstwo Budowlano 

Montażowe „BUDMONT” 

Jarosław Zieliński 

ul. Miodowa 8 

87-800 Włocławek 

365.860,62 zł 450.008,57 zł 60 m-cy 

4 

INSTALBUD Piotr Kowalewski 

ul. Kościuszki 20/205 

87-800 Włocławek 

378.018,91 zł 464.963,26 zł 60 m-cy 

5 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 

DAWBUD Adam Iwański 

ul. Barska 12a 

87-800 Włocławek 

369.468,61 zł 454.446,39 zł 60 m-cy 

6 

Zakład Budowlano-Handlowy 

MIGBUD 

Obuchowski, Kania, Ziemiński Sp. J. 

ul. Budowlana 7 

87-600 Lipno 

420.646,88 zł 517.395,66 zł 60 m-cy 

7 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

Monimar Marcin Kucharuk 

ul. Wiązowa 5 

87-800 Włocławek 

401.207,68 zł 493.481,96 zł 60 m-cy 

8 

Zakład Produkcyjno Usługowo – 

Handlowy „BUDPAL” Paweł Rusicki 

ul. Wiosenna 3 

87-800 Włocławek 

336.665,85 zł 414.099,00 zł 60 m-cy 

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

527.664.44 zł brutto. 
 

Termin wykonania zamówienia publicznego: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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Warunki płatności we wszystkich ofertach: 

- rozliczenie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane roboty zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa, w § 1 ust. 6 umowy, 

- faktury przejściowe regulowane będą w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, 

- wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% 

wynagrodzenia przedmiotu zamówienia, 

- rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Do protokołu odbioru końcowego 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych. 

 
 

 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa,  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 
 

PREZES ZARZĄDU 

     Jarosław Najberg 


