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Bartniczka 26.01 .ż0 I7 r.

INFORMACJA O OTWARCIU OF,ERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówięń

publicznych (Dz,lJ. z 2015 r. poz, 2164 ze zmianaml) informuję, iz w dniu 23 lutego 20I7r.

nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania p.n." Termomodernizacja i remont czterech

obiektów kultury w miejscowościach ŁaszeworJastrzębie, Nowe Świercryny, Samin".

1. Gmina Bartniczka zamiqzaprzeznaczyó na sfinansowarrie zamówienia kwotę:

- 459.259,I4 ń (słownie: cźerysta pięćdziesiąt dziewięó Ęsięcy dwieście pięódziesiąt dziewięó

l4ll00ń),wtym:

Częśó I Świetlica Łaszewo - 163.905,86 zł (słownie: sto sześódziesiąttrzy Ęsiące dziewięóset

pięó 86/100 ń)
Częśó II Świetlica Jastrzębie - 85,I76,74 zł (słownie: osiemdziesiąt pięó Ęsięcy sto

siedemdzięsiąt sześć 741100 ń)
Częśó III Świetlica Nowe Świerczyny 164,836,54 zł (słownie: sto sześódziesiąt cńery tysiące

osiemset trzy dzieści sześó 5 4 l I00 zł)

Częśó IV Świetlica Samin - 45.340,00 zł (słownie: crterdzieści pięó tysięcy trzysta

cńerdzieści 00/100 zł)

2. W postępowaniu zŁożono sześó ofert.

1) Oferent:

Zal<ładRemontowo _ Budowlany i Usługi Transportowe Mirosław Guzera

ul. Skibowa żża;ż5-147 Kielce

- cena *CzęśóI-21,0.229,95 ń
Część II - 118.851,36 zł

CzęśónI- 167.145,78 zł

CzęśćIl{ - 50.6ż9,03 zł

- gwarancja 60 miesięcy

- doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przezWykonawcę do pełnienia funkcji kierownika

budowy -3 realizacje

- termin wykonania zamówienia - 30.1I.2017r-

- warunki płatności - oferent potwierdził przyjęcie warunków umownych i warunków płatnoŚci

zawaĘch w SIWZ i we wzorze umowy oraz terminy zgodnie z Ustawa z dnia 28 marca 20I3r, o

terminach zapŁaĘ w transakcjach handlowych (Dz. U. z20I3 poz. 403)



ul. Miodowa 8; 87-800 Włocławek

- cęna - Częśó I - I73 .809,9I zł

Częśó II - -

Częśó III - 164.813,89 ń
Część IV - -

- gwarancja - 36 miesięcy

- doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika

budowy -3 realizacje

- termin wykonania zarnówienia- 30.1I.20I7r.

- warunki płatności - Oferęnt potwierdził przyjęcie warunków umownych i warunków płatności

zawaĘch w SIWZ i wę wzorze umowy oraz terminy zgodnie z Ustawa z dnia 28 marca 20I3r. o

terminach zapłaĘ w transakcjach handlowych (Dz, U. zż013 poz. 403)

3) Oferent

Zal<ład Ogólnobudowlany, Usługi i Handel Bt D-DOM Janusz Drzeszyński,

ul. Wczasowa 19; 87 -300 Brodnica

- cena -CzęśóI-2I9.054,14 zł

CzęśćU-1I5.018,49 ń
Częśó III - 201.307 ,37 zł

CzęśóI\I - 57.368,04 ń
- gwarancja - 60 miesięcy

- doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przezWykonawcę do pełnienia funkcji kierownika

budowy -3 realizacje

- termin wykonania zamówienia - 30.11.20I7r,

- warunki płatności - Oferęnt potwierdził przyjęcie waruŃów umownych i waruŃów płatlrości

zawaĘch w SIWZ i we wzorze umowy oraz terminy zgodnie z Ustawa z dnia ż8 marca 2073r. o

terminach zapłaĘ w transakcjach handlowych (Dz. U. z2013 poz.403)

4) Oferent

PPHU MATROL Robert Kuczbański,

ul. Moczadła 25B 87-300 Brodnica

- cena - Częśc | - I59 .824,7 4 zŁ

CzęśóII-79.733,3I ń
CzęśónI- UĄ.269,28 zł

Część'N -4I.137,65 zł

- gwarancja- 60 miesięcy



- doświadczęnie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika

budowy -3 realizacje

- termin wykonania zamówienia- 30,1I.20I7r,

_ warunki płatności - Oferent potwierdził przyjęcie warunków umownych i warunków płatności

zawartych w SIWZ i we wzorze umowy oraz terminy zgodnie z Ustawa z dnia 28 marca 201,3r. o

terminach zapłaĘ w transakcjach handlowych (Dz, U, z2013 poz. 403)

5) Oferent

ZaŁJad Produkcyjno - Handlowy BRODPLAST Stanisław Czupryński,

ul. Świerkowa 5; 87-300 Brodnica

- cena -nie ńożono oferty

- gwarancja -nię ńożono ofeĘ
- doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kięrownika

budowy -nie ńożono ofeĄ
- termin wykonania zamówięnia-nie złożono ofeńy

- waruŃi płatności - nie ńożono oferty

6) Oferent

KAPANAAL Paweł Pankowski,

ul. Podgórna 8; 87-300 Brodnica

- cena - Część I - I59 .047 ,28 zł

Część II - -

Część III - -

CzęśćN -40.522,57 ń
- gwarancja- 60 miesięcy

- doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika

budowy -3 rea|izacje

- termin wykonania zamówienia- 30.1I.20I7r-

- waruŃi płatności - Oferent potwierdził ptzyjęcie warunków umownych i warunków płatnoŚci

zawaĘch w SIWZ i we wzorze umowy oraz terminy zgodnie z Ustawa z dnia 28 marca 2013r, o

terminach zapłaĘ w transakcjach handlowych (Dz. U. z20I3 poz, 403)


