
 

 

Złotów, 22.09.2020 r. 

ZP.ZWiK.271.02.2020.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 sieci 

wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blękwit (dz. nr 54/2)”, 

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: 150.000,00 zł. 

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

1) HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka 

   Święta 139,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 179.290,61 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

2) MCC S.A. 

   ul. Kaliska 11,  87 860 Chodecz 

a) cena oferty: 169.276,83 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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 Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „BAZYL” Ryszard Błażejczak 

   ul. Żeromskiego 21,  64-830 Margonin 

a) cena oferty: 65.673,35 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 15.12.2020 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. 

4) Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska  

     „EKOMEL” Spółka z o.o. 

    ul. Angowicka 47,  89-600 Chojnice 

a) cena oferty: 130.591,83 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

 

 



 

 

5) E-rent Mariusz Drasik 

    ul. Rynek 5/1,  64-520 Obrzycko 

a) cena oferty: 97.170,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

6) PROJCON Tomasz Bukolt 

    ul. Bielicka76C/2,  85-135 Bydgoszcz 

a) cena oferty: 119.127,96 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

7) Z.U.H. HYDRAULIK B. Mikołajczak 

   ul. Kołobrzeska 18,  64-920 Piła 

a) cena oferty: 167.770,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

8) Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów 

a) cena oferty: 95.940,00 zł 

b) termin wykonania zamówienia: do 20.11.2020 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. 

 


