
 

 

        Urząd Miejski w Namysłowie 

          Wydział Zamówień Publicznych 
          _____________________________ 

         

               
 

ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,   tel.  77 419-03-59,  fax. 77 410-48-41 

http://www.namyslow.eu          http://www.bip.namyslow.eu        e-mail:  zamowienia@namyslow.eu 
___________________________________________________________________________________________________________ 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
 

Namysłów, dnia 31.10.2016 r. 

ZP.271.63.2016.KK 

 

 

Informacja z otwarcia ofer t 
 

 

  dot.: przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w Smogorzowie 

 

 

Gmina Namysłów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w w/w 

postępowaniu ofertę złożyli: 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec  

– cena: 429.219,86 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia  

do dnia 31.07.2017r. w tym I etap do dnia 30.11.2016 r., w tym realizacja robót na kwotę 

296.280,00 zł, II etap do dnia 31.07.2017r., warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg   

– cena: 454.449,44 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia  

do dnia 31.07.2017r. w tym I etap do dnia 30.11.2016 r., w tym realizacja robót na kwotę 

296.280,00 zł, II etap do dnia 31.07.2017r., warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

3. „ELEKTROMEX” Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno – cena: 664.200,00 zł,  

okres gwarancji - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2017r. w tym I etap  

do dnia 30.11.2016 r., w tym realizacja robót na kwotę 296.280,00 zł, II etap do dnia 

31.07.2017r., warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o. o., ul. Południowa 1,  

56-400 Oleśnica – cena: 672.768,14 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, termin wykonania 

zamówienia do dnia 31.07.2017r. w tym I etap do dnia 30.11.2016 r., w tym realizacja robót  

na kwotę 296.280,00 zł, II etap do dnia 31.07.2017r., warunki płatności - do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 

brutto 809.499,48 zł. 
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