
 

URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE 
 

46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3 
tel. 77-419-03-00, fax. 77-410-03-34 

www.namyslow.eu,   e-mail: zamowienia@namyslow.eu 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

                                                                                                     Namysłów, dnia 16.09.2019 r. 

ZP.271.83.2019.AH 

 

 

 

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 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów, 

ofertę złożyli: 

Część I: 

1) „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice 

 – cena: 147.465,94 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.,  

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

2) Herkules Sp. z o. o., Sp. k., ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów – cena: 82.557,60 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

3) Fit Park Sp. z o. o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  

– cena: 64.821,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja:  

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

Zamawiającego. 

4) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 

Namysłów – cena: 103.640,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., 



  

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

5) LEGEND SPORT Sp. z o. o., ul. Stargardzka 9D, 54-156 Wrocław – cena: 141.000,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

Część II 

1) „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice 

 – cena: 22.401,38 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.,  

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

2) Herkules Sp. z o. o., Sp. k., ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów – cena: 27.871,80 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 

Namysłów – cena: 33.280,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., 

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

4) LEGEND SPORT Sp. z o. o., ul. Stargardzka 9D, 54-156 Wrocław – cena: 36.700,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

Część III 

1) „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice 

 – cena: 32.164,50 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.,  

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

2) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 

Namysłów – cena: 31.000,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., 

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

3) LEGEND SPORT Sp. z o. o., ul. Stargardzka 9D, 54-156 Wrocław – cena: 38.400,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

 

 



  

Część IV 

1) „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice 

 – cena: 36.589,74 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.,  

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

2) Fit Park Sp. z o. o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  

– cena: 47.970,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja:  

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

Zamawiającego. 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 

Namysłów – cena: 29.188,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., 

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

4) LEGEND SPORT Sp. z o. o., ul. Stargardzka 9D, 54-156 Wrocław – cena: 19.100,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

Część V 

1) „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice 

 – cena: 2.809,02 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.,  

gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

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

46-100 Namysłów – cena: 9.900,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 

r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

3) LEGEND SPORT Sp. z o. o., ul. Stargardzka 9D, 54-156 Wrocław – cena: 14.000,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2019 r., gwarancja: 48 miesięcy, warunki 

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

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 97.306,00 zł – część I, 21.972,00 zł – część II, 26.092,00 zł – część III, 

32.958,00 zł – część IV, 11.672,00 zł – część V. 
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