
 

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 
 

 

                                                                                                     Namysłów, dnia 20.07.2020 r. 

ZP.271.69.2020.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: Modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich:  

część I – dostawa i montaż trybun dla kibiców w ramach zadania „Modernizacja obiektu 

sportowego w Smarchowicach Śląskich, część II – dostawa i montaż ławek dla zawodników 

rezerwowych w ramach zadania „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach 

Śląskich, część III – dostawa i montaż bramek piłkarskich w ramach zadania „Modernizacja 

obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, ofertę złożyli: 

1) Monika Koronka, ARMON BIS, ul. Kawiary 1c, 62-200 Gniezno: 

˗ część 1 – cena: 46.125,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) SPORTPLUS.PL, Sp. z o. o., Juliusza Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice: 

˗ część 1 – cena: 32.103,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 16.514,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 3 – cena: 7.240,89 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia:  

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 



  

3) AVA SEATS Sp. z o. o., ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice: 

˗ część 1 – cena: 48.585,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 17.072,40 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) PESMENPOL Sp. z o. o., ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice: 

˗ część 1 – cena: 44.224,65 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 2 – cena: 16.248,30 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 3 – cena: 7.896,60 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia:  

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) Klaudia Sowa, RING, Krasiejów, ul. Młyńska 14, 46-040 Ozimek : 

˗ część 1 – cena: 34.125,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia: 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

˗ część 3 – cena: 7.800,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia:  

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 20.09.2020 r., warunki płatności – do 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: część 1 – 45.000,00 zł, część 2 – 16.000,00 zł, część 3 – 8.000,00 zł. 
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