
 
 

Opatówek, dnia 19.10.2017 r. 
Zp.In.271.13.2017 
 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 
 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

" Przebudowę drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy cmentarzu                                
w Opatówku ul. Piaskowa ". 

 
 
          Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
( Dz. U. z 2017 poz. 1579 tekst jednolity ) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia 
ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. : 
 
1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 250.000,00 zł. 

brutto. 
 

2. Termin wykonania zamówienia został wskazany w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich     
wykonawców tj. termin wykonania zamówienia : do 30.11.2017 r. 
Termin płatności został określony przez Zamawiającego na 30 dni od dnia doręczenia 
faktury. 
 

3. Kryteria oceny ofert: 
cena - 60 % 
okres gwarancji i rękojmi - 40 % 
 

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty : 
 

oferta nr 1: 
FHU " MARCINIAK " Krzysztof Marciniak 

     ul. Pokrzywnicka 16 
62 - 800 Kalisz  
cena oferty: 259.945,74 zł, termin płatności faktury 30 dni od daty jej doręczenia, 
termin wykonania 30.11.2017 r., okres gwarancji i rękojmi zamówienia wynosi :                           
36 miesięcy. 
 
oferta nr 2: 
BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane Sebastian Piętka 
Smółki 1 A 
62 - 840 Koźminek  
cena oferty: 257.791,76 zł, termin płatności faktury 30 dni od daty jej doręczenia, 
termin wykonania 30.11.2017 r., okres gwarancji i rękojmi zamówienia wynosi :                           
60 miesięcy. 
 
 



oferta nr 3: 
PPU KAL-BRUK Jan Pelc 

     ul. Kaszyńskiego 4  
62 - 800 Kalisz  
cena oferty: 264.291,08 zł, termin płatności faktury 30 dni od daty jej doręczenia, 
termin wykonania 30.11.2017 r., okres gwarancji i rękojmi zamówienia wynosi :                           
60 miesięcy. 

 
5. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od 
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych 
informacji. 
 

 
 

 
                                                                                                                                      Burmistrz Gminy Opatówek 

                                                   /-/ Sebastian Wardęcki                                                                     


