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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 przebudowę ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, 

ofertę złożyli: 

1) BAUGART Sp. z o. o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów – cena: 209.248,49 zł,                      

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

2) Sara Tokarczuk, SARNITEX, Przylesie 88 A, 49-351 Olszanka – cena: 144.648,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,                    

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

3) MAY.Pl Sp. z o. o., ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański – cena: 163.501,49 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,  

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

4) KOBESPORT Sp. z o. o., ul. Sucharskiego 61/3, 56-400 Oleśnica – cena: 118.510,50 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,                 

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

5) Bogdan Jaroszewski, Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Elizy Orzeszkowej 4,  

56-420 Bierutów – cena: 98.000,000 zł, termin wykonania zamówienia:                              

do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
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6) PALISADA OGRODZENIA, P. Hausman, P. Milewski Sp.J., ul. Bukowa 46,  

63-400 Ostrów Wielkopolski – cena: 159.930,75 zł, termin wykonania zamówienia:  

do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

7) ZPU „TRÓJKA” ZDROWISKO, ul. Ptasia 11, 66-415 Kłodawa – cena: 107.625,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy,                  

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

8) Tomasz Jaźwa, WIL –MET, ul. Długa 35, 46-113 Wilków – cena: 149.500,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności 

– do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

9) Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c., ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice 

– cena: 99.842,95 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2020 r.,                       

gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

10) Tomasz Oziębły, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Piłsudskiego 8,                 

46-100 Namysłów – cena: 134.058,44 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 

31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego, 

11) Andrzej Usiak, BLABLEX, Usługi Dekarsko-Budowlane, ul. Os. Spółdzielcze 14/5, 

Laski, 63-620 Trzcinica – cena: 88.500,00 zł, termin wykonania zamówienia:                      

do dnia 31.08.2020 r., gwarancja: 60 miesięcy, warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 160.000,00 zł. 
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