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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 opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 -  „Budowa drogi 

w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników  

na terenie Gminy Namysłów”, 2) część 2 -  „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie”  

w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, ofertę 

złożyli: 

1) Przemysław Dłubała, DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków: 

˗ część 1 – cena: 24.600,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 19.680,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

2)  Jarosław Hołówko, Biuro Projektowe OFFICIUM, ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa: 

˗ część 1 – cena: 24.700,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 20.000,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

3) Tomasz Borek, Biuro Projektowo Konsultingowe, ul. Królowej Jadwigi 60, 62-510 Konin: 

˗ część 1 – cena: 25.788,18 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 21.544,68 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

 



  

4) Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o. o., Sp. k. ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice: 

˗ część 1 – cena: 75.030,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 57.810,00 zł, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., 

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

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: część 1 – 25.000,00 zł, część 2 – 20.000,00 zł. 
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