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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 

„Budowa kwatery Kn3 i Kn4 na odpady niebezpieczne na działkach 83/4 i 83/6                              
obręb 07 Chróścik wraz z drogą dojazdową” 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 2 234 746,81 zł brutto 

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje 
dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia:  

 
Oferta nr 1: 
PRZEDSIĘBIORSTO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH  
TOMBET SP. Z O.O. 
KORYTNICA 10A 
28-305 SOBKÓW 
 

Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 
określonych w Instrukcji oraz umowie za cenę umowną brutto: 1 683 136,60 zł 
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23% 

 

- Wykonawca oferuje: 

1) udzielenie gwarancji i rękojmi: 

■   na okres 36 miesięcy 

 
 

Wykonawca oferuje skrócenie 6 miesięcznego czasu 
realizacji robót budowlanych 

 
30 dni  

(maksymalnie 30 dni). 

 

2) zapłatę kary umownej w wysokości: 

 

■  1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki 

 
Oferta nr 2: 
Konsorcjum: 
WiW PLUS SP. Z O.O. 
UL.RYSKA 8 
66-400 GORZÓW WLKP. 
oraz 
ZAKŁAD WYROBÓW I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DIONIZY WOIŃSKI 



 
UL.WOJSKA POLSKIEGO 45 
66-435 KRZESZYCE 
 
 

Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 
określonych w Instrukcji oraz umowie za cenę umowną brutto: 2 152 083,89 zł 
 
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23% 

 

- Wykonawca oferuje: 

1) udzielenie gwarancji i rękojmi: 

■   na okres 36 miesięcy 

 
 

Wykonawca oferuje skrócenie 6 miesięcznego czasu 
realizacji robót budowlanych 

 
30 dni  

(maksymalnie 30 dni). 

 

2) zapłatę kary umownej w wysokości: 

 

■  1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki 
 
 

 
 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy. Oświadczenie należy przesłać na adres Zamawiającego. 
W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 

 
 
 
 

 
       Z poważaniem 

 
/-/ Łukasz Marcinkiewicz 

Prezes Zarządu 


