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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 – Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: 

„Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie”, 

2) Część II – Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Budowa 

placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie”, ofertę złożyli: 

1. Outside Studio Projektowe Sp. z o. o., ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin: 

- część 1 – cena: 1.900,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r., 

˗ część 2 – cena: 2.400,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r. 

2. Bartłomiej Pyszczek, draftAB, ul. Polna 38, 42-287 Lubsza: 

˗ część 1 – cena: 3.400,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r., 

˗ część 2 – cena: 4.000,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r. 

3. KERRiA Piórkowski Sp. J., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło: 

˗ część 1 – cena: 8.585,40 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r., 

˗ część 2 – cena: 9.815,40 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r. 

 



  

4. Paulina Welgryn, Studio – P, ul. Św. Jana 2B/11, 42-200 Częstochowa: 

˗ część 1 – cena: 7.320,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r., 

˗ część 2 – cena: 6.396,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r. 

5. Marcin Taczalski, Active Line, ul. Wojciechowska 7 F, 20-704 Lublin: 

˗ część 1 – cena: 1.845,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r., 

˗ część 2 – cena: 1.845,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r. 

6. Marcin Łężny, Usługi Projektowo – Budowlane, ul. Reymonta 58/10, 46-100 Namysłów: 

˗ część 1 – cena: 1.750,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r., 

˗ część 2 – cena: 1.750,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2020 r. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: część 1 – 1.200,00 zł, część 2 – 1.200,00 zł. 
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