
 

 

Złotów, 12.03.2020 r. 

ZP.271.04.2020.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: „Przebudowa 

budynku szatni sportowej w m. Skic”, 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: 100.000,00 zł. 

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

1) TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. 

    ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo 

a) cena oferty: 183.270,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 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. 

2) TELMAX E.R. Gliszczyńscy Sp. j. 

   ul. Batorego 2,  77-300 Człuchów 

a) cena oferty: 231.526,74 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 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) CJMS Sp. z o.o.   
    Plac Staszica 1,  64-920 Piła 

a) cena oferty: 343.362,24  zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 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) Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak 

   ul. Za Dworcem 7,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 182.286,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.08.2020 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) Firma Handlowo Usługowa Leszek Kutkowski 

   ul. Bydgoska 149,  64-920 Piła 

a) cena oferty: 183.885,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 30.09.2020 r. 

c) okres gwarancji: 40 miesięcy 



 

 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6) Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA” 

   ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów 

a) cena oferty: 248.768,18 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 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) MASTER TP Sp. z o.o. 

    Strzelce 2,  64-800 Chodzież 

a) cena oferty: 229.000,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 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. 

8) Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Ruszkowski 

   ul. Poznańska 16/5,  64-915 Jastrowie 

a) cena oferty: 211.770,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 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. 

 


