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Skoroszyce, 04.06.2020 r. 

Nr referencyjny zamówienia: ZP.271.2.2020.IBK           
 
Na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 4 
czerwca 2020 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zadanie: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno przedszkolnym w Chróścinie – Etap II 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 760 000,00 zł  brutto 

Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu gwarancji zawarte w ofertach: 

 

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena (brutto) 

 
Okres gwarancji: 

(miesięcy)  

 
Termin wykonania 

zamówienia 
Warunki płatności 

1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula 
Sumisławska, ul. Luboszycka 4/7, 45-036 Opole 

885 600,00 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 
2. TECHBUUD Sp. z o.o., ul. Kępska 6, 45-129 Opole 1 199 250,51 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 

bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 
określone we wzorze umowy 

3 PPHU „DOMUS” Kazimierz Sewioło, ul. Traugutta 
17, 49-200 Grodków 

909 093,55 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 
4 Zakład Remontowo – Usługowy STO-KARZ Józef 

Stokłosa, ul. Zawadzkiego 1, 49-200 Grodków 
1 016 761,44 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 

bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 
określone we wzorze umowy 

5 BEDNARZ – BUDOWNICTWO, KOMPLEKSOWE 
INWESTYCJE BUDOWLANE,  
Dawid Bednarz, Scibórz 30, 48-370 Paczków 

738 000,00 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 

6 Usługi Remontowo Budowlane „Ciepły Dom” Dariusz 
Pożuczek, Karnków 15 A, 57-130 Przeworno  

947 268,50 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 
bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy 
7 Zakład Usługowo – Handlowy Czesław 

Niewiadomski, ul. Witkiewicza 2, 48-300 Nysa 
990 000,00 60 30.09.2020 Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu 

bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały 
określone we wzorze umowy 

* - niepotrzebne skreślić 
          Iwona Bil-Kubicka 
....................................................                                  Barbara Dybczak 
(podpis osoby sporządzającej protokół)                        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce                           . 
                             ....................................................................... 
              (data i podpis kierownika zamawiającego  
               lub osoby upoważnionej) 


