
 

 

Złotów, 18.09.2020 r. 

ZP.271.15.2020.RB  

Informacja 
dotycząca otwarcia ofert 

     

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

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Budowa chodnika 

w miejscowości Międzybłocie”, 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: 450.000,00 zł. 

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

1) FEED-TEL Sp. z o.o. 

    ul. 22 Stycznia 40,  89-300 Wyrzysk 

a) cena oferty:  330.397,48 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020r. 

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) P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling 

    ul. Starodworcowa 12,  89-410 Więcbork 

a) cena oferty:  386.554,94 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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) Zbigniew Zieliński 

    Dąbrówka Słupska 10,  89-200 Szubin 

a) cena oferty:  334.944,74 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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) Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak 

    ul. Rzemieślnicza 5,  77-400 Złotów 

a) cena oferty:  370.977,32 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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:  392.108,23zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

 



 

 

6) P.H.U. „LAPIS” Leszek Cichoń 

    ul. Partyzantów 12,  77-400 Złotów 

a) cena oferty:  263.791,58 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

7) Zakład Usług Wielobranżowych „ZUL-BUD” Leon Migawa 

    ul. Sportowa 17,  89-310 Łobżenica 

a) cena oferty:  290.919,60 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

 


