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Informacja z otwarcia ofert  

 

 

  dot.: przetargu nieograniczonego na budowę drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem  

i oświetleniem 

 

 

 

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 452.688,36 zł, gwarancja - 72 miesiące, termin wykonania zamówienia – 31.07.2017 r., 

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

2. Hucz Sp. z o. o., Sp. k. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów - cena 493.230,00 zł, gwarancja  

- 72 miesiące, termin wykonania zamówienia – 31.07.2017 r., warunki płatności - do 14 dni  

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

3. „ELEKTOMEX” Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno - cena 569.317,34 zł, 

gwarancja - 72 miesiące, termin wykonania zamówienia – 31.07.2017 r., warunki płatności  

- do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

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

- cena 559.896,46 zł, gwarancja - 72 miesiące, termin wykonania zamówienia – 31.07.2017 r., 

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

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

56-400 Oleśnica -  cena 642.107,76 zł, gwarancja - 72 miesiące, termin wykonania zamówienia – 

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

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia  

kwotę brutto: 731.655,00 zł. 
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