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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 ścieżki 

pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa”, 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) KERRIA Piórkowski Sp. j. 

   ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło 

a) cena oferty: 84.793,14 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) „KANROD” Dariusz Dorna 

   Al. Zamkowa 17a,  64-730 Wieleń 

a) cena oferty: 92.657,61 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) P.P.U.H. „HURT – TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling 

    ul. Starodworcowa 12,  89-410 Więcbork 

a) cena oferty: 88.682,00 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. 

4) Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy BUD-DRO-MEL Krystian Pęski 

    Pobórka Mała 1A,  89-340 Białośliwie 

a) cena oferty: 60.701,73 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. 

5) Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński 

   ul. Norwida 9/7,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 61.803,80 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. 

6) Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak 

   ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów 

a) cena oferty: 52.367,59 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) „STYL-BRUK” Dawid Maj 

ul. Władysława Wróblewskiego 22, 64-800 Chodzież 

a) cena oferty: 90.837,84 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) Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów 

a) cena oferty: 59.379,86 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. 

 


