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                                                                                                     Namysłów, dnia 09.06.2020 r. 

ZP.271.60.2020.KK 

 

 

 

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 budowę drogi gminnej w Woskowicach Małych, ofertę złożyli: 

1) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  

– cena: 380.316,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia:  

do dnia 30.11.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

2) HUCZ Sp. z o. o., Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – cena: 447.997,21 zł, 

gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., warunki 

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

3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., ul. Klonowa 11,  

42-700 Lubliniec – cena: 771.677,40 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania 

zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

4) Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8,  

63-600 Kępno – cena: 389.230,20 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania 

zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

5) „VIANKO” Sp. z o. o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie – cena: 248.453,96 zł, 

gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., warunki 

płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
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6) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8,  

46-100 Namysłów – cena: 408.275,66 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania 

zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

7) „ELEKTROMEX” Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno  

– cena: 425.882,15 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: do dnia 

30.11.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

8) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Oławska 26 a,  

49-300 Brzeg – cena: 310.290,77 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania 

zamówienia: do dnia 30.11.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 600.000,00 zł. 
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