
 

 

Złotów, 18.09.2020 r. 

ZP.271.14.2020.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: „Budowa oświetlenia 

drogowego w miejscowościach Międzybłocie i Nowa Święta”, 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: 125.000,00 zł. 

    w tym na sfinansowanie: 

     części 1 – 80.000,00 zł 

     części 2 – 45.000,00 zł 

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

Część 1 zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Międzybłocie 

1) PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk 

    Roszkówko 25,  63-230 Witaszyce 

a) cena oferty:  59.665,28 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.12.2020 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) P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski 

    ul. Jeziorna 59,  77-400 Złotów 

a) cena oferty:  53.577,57 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 10.11.2020 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) Zakład Usług Elektrycznych ELEKTROINSTALATOR KUCHARCZYK 

    ul. Jeziorna 24,  77-400 Złotów 

a) cena oferty:  59.409,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 10.11.2020 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. 

 

Część 2 zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Święta 

1) PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk 

    Roszkówko 25,  63-230 Witaszyce 

a) cena oferty:  31.581,53 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.12.2020 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) P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski 

    ul. Jeziorna 59,  77-400 Złotów 

a) cena oferty:  26.517,57 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 10.11.2020 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) Zakład Usług Elektrycznych ELEKTROINSTALATOR KUCHARCZYK 

    ul. Jeziorna 24,  77-400 Złotów 

a) cena oferty:  30.504,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 10.11.2020 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. 

 


