
 

 

Opatówek, dnia 24 stycznia 2019 r. 

Zp.In.271.1.2019 
 

Informacja z otwarcia ofert 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu na zadanie pod nazwą: 
 

"Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek 
rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6" 

 
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

26.017,54 zł. 
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2019 r., z tym że: 

a)  opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu 
na realizacje inwestycji drogowej do dnia 28 czerwca 2019 r., 

b)  roboty budowlane do dnia 30 sierpnia 2019 r. 
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie zapłacone w terminie: 

a) zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zamówienia przez 
Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Zapłata faktury nastąpi 
w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego,  

b) zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane nastąpi na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zamówienia przez Zamawiającego na 
podstawie protokołu odbioru. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia 
złożenia jej w siedzibie Zamawiającego 

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

5. Oferty złożyli: 
Lp. Wykonawca CENA 

OFRTOWA 
BRUTTO 

(w zł) 

OKRES 
GWARANCJI  
I RĘKOJMI  
(w latach) 

TERMIN 
WYKONANIA 

1. Hurtownia Materiałów 
Budowlanych DON-BUD BIS 
Piotr Marciniak 
ul. Helleny 20, 62-860 Opatówek 

110.000,00 7 30.08.2019 

2. Konsorcjum KONKRET Sp. z o.o. 
ul. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz 

149.000,00 7 30.08.2019 

3. ROL-DRÓG Zakład Usługowo-
Produkcyjny Roboty Drogowo-
Budowlane inż. Rafał Świątek 
Rajsko 2, 62-860 Opatówek 

99.900,00 7 30.08.2019 

 
6. 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. 

 
 
 Sekretarz Gminy Opatówek 
 /-/ Krzysztof Dziedzic 


