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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 świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach  

– opracowanie dokumentacji projektowej”, ofertę złożyli: 

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

– cena: 29.520,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki 

płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

2) INSTAL – TECH, Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków  

– cena: 43.050,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki 

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

3) Biuro Projektowe, Julita Wrzosek, os. Piastowskie 52/1, 64-000 Kościan  

– cena: 39.360,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki 

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

4) STUDIO IN, Dariusz Dymarek, ul. Sienkiewicza 13, 55-095 Długołęka  

– cena: 47.355,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki 

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

5) ARCHI Sp. z o. o., ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno – cena: 14.950,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki płatności – do 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6) Experts Group, Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów  

– cena: 53.874,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki 

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



7) Architekt, Maria Słota – Puda, ul. Szymanowskiego 5/25, 45-793 Opole  

– cena: 25.800,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r., warunki 

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

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 30.000,00 zł. 
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