
                                                                               
 

Projekt współfinansowany w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

 Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 

 
Kruszyna, dnia 2016-12-20 

Nr referencyjny: RGK.271.8.2016 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych na zadanie p.n. „Przebudowa drogi  gminnej w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach operacji p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 694450 S Widzów 

ul. Antoniowska””. 
  

 
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.), informuję, że: 
 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie w/w zamówienia kwotę:           

1.229.000,00 zł brutto. 

2. W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1. BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie 

ul. Cegielniana 20 

42-700 Lubliniec 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„LARIX” Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 11 

42-700 Lubliniec 

3. HUCZ 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp. k. 

ul. Częstochowska 14 

42-283 Boronów 

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. 

ul. Myszkowska 59 

42-310 Żarki 

5. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 

42-283 Boronów 

6. ZTHU Stanisław Krupiński ul. Wesoła 13 

42-263 Wrzosowa 
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3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres 

gwarancji i warunki płatności: 

 

Numer 

oferty 

Cena brutto  

(zł) 

Termin wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji  

w miesiącach 

Warunki 

płatności 

1. 841.023,46 zł ETAP I – do dnia 

31.05.2017 r. 

 

60 miesięcy faktura płatna w 

terminie 30 dni 

od daty jej 

otrzymania 

2. 1.116.510,82 zł ETAP I – do dnia 

31.05.2017 r. 

ETAP II – do dnia 

31.08.2017 r. 

60 miesięcy faktura płatna w 

terminie 30 dni 

od daty jej 

otrzymania 

3. 641.299,98 zł ETAP I – do dnia 

31.05.2017 r. 

ETAP II – do dnia 

31.08.2017 r. 

60 miesięcy faktura płatna w 

terminie 30 dni 

od daty jej 

otrzymania 

4. 1.049.625,91 zł ETAP I – do dnia 

31.05.2017 r. 

ETAP II – do dnia 

31.08.2017 r. 

60 miesięcy faktura płatna w 

terminie 30 dni 

od daty jej 

otrzymania 

5. 537.936,20 zł ETAP I – do dnia 

31.05.2017 r. 

ETAP II – do dnia 

31.08.2017 r. 

60 miesięcy faktura płatna w 

terminie 30 dni 

od daty jej 

otrzymania 

6. 632.300,56 zł ETAP I – do dnia 

31.05.2017 r. 

ETAP II – do dnia 

31.08.2017 r. 

60 miesięcy faktura płatna w 

terminie 30 dni 

od daty jej 

otrzymania 
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