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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 rozbudowę remizy OSP w Ligocie Książęcej – opracowanie 

dokumentacji projektowej, ofertę złożyli: 

1)  ARCHIPOLIS, Biuro Projektów, Przemysław Kowalkowski, ul. Ściegiennego 11/8,  

45-709 Opole – cena: 19.234,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.,  

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) AKINT Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143 A, 02-952 Warszawa – cena: 43.050,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r., warunki płatności – do 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3) DOMUS, Biuro Usług Projektowych, Zenon Gąsowski,, ul. Sławicka 23A, 45-960 Opole – 

cena: 29.520,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.,  

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) SEE. Sp. z o. o., Mateusz Gąsiorek, ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 60-324 Poznań – 

cena: 45.251,70 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) OXXO Projektowanie Architektoniczne, Maria Zubek, ul. Różana 2/7, 40-045 Katowice – 

cena: 63.345,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.,  warunki 

płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6) BITL Biuro Inżynierskie, Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa – cena: 

98.400,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.,  warunki płatności – 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
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7) TENTA ARCHITEKCI Sp. z o. o., al. A. Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków  

– cena: 61.400,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r., warunki 

płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

8) Active Line, Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin – cena: 49.126,20 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.,  warunki płatności – do 14 dni  

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 44.000,00 zł. 
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