
 

Skoroszyce, 20.11.2020 r. 
I N F O R M A C J A  Z  O T W A R C I A  O F E R T  

Nazwa zamówienia: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – etap I. Nr referencyjny zamówienia ZP.271.4.2020.IBK  
 
Zamawiający działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp zawiadamia, że: 
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2020 r. godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego. 
2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 350 000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy: 
 

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena (brutto) 

 
Okres gwarancji: 

  

 
Termin wykonania 

zamówienia 
Warunki płatności 

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
Sp. z o.o. 49-300 Brzeg ul. Oławska 26a 

681 739,80 60 m-cy 

do 28.12.2020 r. 
teletechnika i odwodnienie 

do 28.02.2021 r. 
branża drogowa 

Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 

2. Marcin Wdowikowski EUROBRUK, Reńska 
Wieś 24, 48-314 Pakosławice 

414 109,89  
60 m-cy 

do 28.12.2020 r. 
teletechnika i odwodnienie 

do 28.02.2021 r. 
branża drogowa 

 
Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 

3. BUDBIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa 
Konradowa 1A, 48-303 Nysa 

348 142,68  
60 m-cy 

do 28.12.2020 r. 
teletechnika i odwodnienie 

do 28.02.2021 r. 
branża drogowa 

 
Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 

* - niepotrzebne skreślić 
 

Ponadto informuję, że na podstawie art. 24 ust. 11 ww. ustawy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zmieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 
 
Iwona Bil-Kubicka 
..................................................... Barbara Dybczak 
(podpis osoby sporządzającej protokół)                         /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

......................................................................... 
(data i podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
 


