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Informacja z otwarcia ofert  
 

 

  dot.: przetargu nieograniczonego na realizację strategii niskoemisyjnej na obszarze  

Gminy Namysłów 

 

 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu 

ofertę złożyli: 

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

 część 1 – cena: 1.622.539,62 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 84 miesiące, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 2 – cena: 2.846.579,38 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 84 miesiące, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 3 – cena: 1.244.638,29 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 84 miesiące, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 4 – cena: 353.322,83 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., gwarancja: 

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

 część 5 – cena: 433.208,45 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., gwarancja: 

84 miesiące, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
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2. MPM Development Sp. z o. o., ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów:  

 część 1 – cena: 1.084.225,32 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 37 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 2 – cena: 4.494.868,95 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 37 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 3 – cena: 2.026.635,33 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 37 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 4 – cena: 1.044.785,37 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., 

gwarancja: 37 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

 część 5 – cena: 256.890,91 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., gwarancja: 

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

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 

brutto: część 1 – 506.000,00 zł, część 2 – 2.804.000,00 zł, część 3 – 1.123.000,00 zł,  

część 4 – 360.000,00 zł, część 5 – 307.000,00 zł. 
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