
 

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: urzad.miejski@namyslow.eu 
 

 

                                                                                                     Namysłów, dnia 30.11.2020 r. 

ZP.271.133.2020.AH 

 

 

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 – „przebudowę 

mostu drogowego w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach zadania: 

przebudowa obiektów mostowych na terenie Gminy Namysłów, 2) część 2  

- „przebudowę mostu drogowego w Bukowie Śląskiej – opracowanie dokumentacji 

projektowej” w ramach zadania: przebudowa obiektów mostowych na terenie Gminy 

Namysłów, 3) część 3 - „przebudowę przepustu w Namysłowie – opracowanie dokumentacji 

projektowej” w ramach zadania: przebudowa obiektów mostowych na terenie Gminy 

Namysłów, ofertę złożyli: 

1) Zakład Projektowania, Usług i Realizacji Robót Inżynierskich „MOST”,  

ul. Sikorskiego 18/35, 40-282 Katowice:  

- część 1 – cena: 30.750,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r., 

˗ część 2 – cena: 36.900,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r. 

2) Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o. o., ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole: 

- część 1 – cena: 63.960,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r., 

˗ część 2 – cena: 47.970,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r., 

˗ część 3 – cena: 63.960,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r. 

3) Stanisław Bolanowski, most.Design, ul. Promień 33/ 6, 51-659 Wrocław: 

- część 1 – cena: 75.600,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r., 

˗ część 2 – cena: 68.300,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r., 

˗ część 3 – cena: 106.400,00 zł, termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2021 r. 

 Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto:  część 1 – 28.380,00 zł, część 2 – 33.310,00 zł, część 3 – 33.310,00 zł. 
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