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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 budowę drogi gminnej w Barzynie, ofertę złożyło: 

1) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  

– cena: 732.033,18 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2019 r., gwarancja:  

60 miesięcy, 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: 884.956,33 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2019 r., gwarancja: 

60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury  

przez Zamawiającego. 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o. o., ul. Klonowa 11,  

42-700 Lubliniec – cena: 641.168,56 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 

29.11.2019 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

4) KOMPLEX Sp.  z o. o., ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów – cena: 579.340,00 zł,  

termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2019 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

5) VIANKO Sp. z o. o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie – cena: 644.298,88 zł,  

termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2019 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

6) STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław – 

cena: 734.629,32 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2019 r.,  
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gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

7) PD TRAKT Sp. z o. o. Sp. k., ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork – cena: 763.251,75 zł,  

termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2019 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 850.000.000,00 zł. 
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