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Informacja z otwarcia ofert  
 

 

 

 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje,  

że w postępowaniu na rozbudowę Przedszkola Nr 5 w Namysłowie – opracowanie 

dokumentacji projektowej, ofertę złożyli: 

1) STARUŃ WANIK ARCHITEKCI, Paulina Staruń, ul. Dolna 14/16/18 m. 15,  

00-774 Warszawa  – cena: 182.040,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 

10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

2) INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków – cena: 

114.390,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – 

do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

3) M.O.C. Architekci Sp. z o.o. sp.k., Plac Grunwaldzki 8-10/636, 40-127 Katowice – cena:  

64.600,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r.,  warunki płatności – 

do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

4) NEW HOUSE Biuro Architektoniczno – Budowlane Marcin Kuliberda,  

ul. Kochanowskiego 1/6, 46-200 Kluczbork - cena: 39.000,00 zł, termin wykonania 

zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego, 

5) POL-INVEST Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz - cena:  

74.907,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności –  

do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6) ARKO Projekt Sp. z o.o., ul. Jodłowa 36, 44-304 Wodzisław Śląski - cena: 123.000,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 



  

7) VITARO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa - cena: 86.100,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

8) Ann Wsół, Joanna Micór – Architekci Sp. p., ul. Paderewskiego 23, 51-612 Wrocław - 

cena: 79.950,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki 

płatności – do 90 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

9) Castor Pracownia Projektowa Andrzej Wałczyński, Os. Tysiąclecia 71/45, 61-255 Poznań 

- cena: 86.100,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki 

płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

10) Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55/LU 2, 50-452 

Wrocław - cena: 121.155,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., 

warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

11) ModernEko Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa - 

cena: 88.560,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki 

płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,  

12) Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych „LINAR PROJEKT”, ul. Serbska 

10d/8, 61-696 Poznań - cena: 110.700,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 

10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

13) AGA INVEST Sp. z o.o., ul. Grottgera 2/10, 81-809 Sopot - cena: 55.000,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

14) PAVO Projekt Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16 H, 53-609 Wrocław - cena: 190.650,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni  

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

15) Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk - cena: 85.000,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

16) LTP Architekci Leszek Pierzchliński, ul. Bulońska 26/6, 80-288 Gdańsk - cena: 

70.000,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., warunki płatności – do 

14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

17) AC – STUDIO s. c. Jacek Sołgała, Jarosław Romański, ul. Starowiejska 1H/2, 61-664 

Poznań - cena: 109.000,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r., 

warunki płatności – do 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 



  

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 59.900,00 zł. 
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