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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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje,  

że w postępowaniu na modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, ofertę 

złożyli: 

1) „Palisada” Sp. z o. o., ul. Jana Ostroroga 64/4, 64-100 Leszno – cena: 192.425,81 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

2) PLAYLAND, Piotr Jarząbek, ul. Platanowa 24, 49-304 Brzeg – cena: 121.442,24 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki 

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

3) KOMPLEX Sp. z o. o., ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów – cena: 109.000,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

4) TEL – BRUK, Radosław Telenga, ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa  

– cena: 139.050,13 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2020 r., gwarancja: 

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

Zamawiającego. 

5) WIL – MET, Tomasz Jaźwa, ul. Długa 35, 46-113 Wilków – cena: 144.800,00 zł,  

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki 

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

 

 



6) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8,  

46-100 Namysłów – cena: 123.776,49 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 

31.07.2020 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: 100.000,00 zł. 
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