
 

nr referencyjny sprawy: ZP.271.25.2018 

GMINA GAWORZYCE 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce 

tel. 076 831 62 85, fax. 076 831 62 86 

NIP 692-22-55-154  REGON  390 64 75 87 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym pn.:  
 

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części: 

Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, 

czerwiec 2017 r.]” 

Część nr 2:  „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część) 

[intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017]” 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm.) –dalej ustawa 

Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.gaworzyce.com.pl informacje wynikające z treści złożonych ofert: 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 

 

Na część nr 1 w wysokości: 199.200,00 zł brutto 

Na część nr 2 w wysokości: 311,790,00 zł brutto 

 

2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty: 

 

Na część nr 1: „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, 

czerwiec 2017 r.]” 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz 

adres wykonawcy 

Cena [zł] 
Termin 

wykonania* 
Okres gwarancji 

Wysokość kary 

umownej 

Warunki 

płatności* 

1 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 63, 

67-200 Głogów 

308.309,46  
Nie później niż 

do 30.10.2018 r. 
72 m-ce 

 

1 % 

 

 

zgodnie z SIWZ 

 

 

 

 

 

http://www.bip.gaworzyce.com.pl/


 

 

 

 

 

Na część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 (dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część) 

[intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017]” 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz 

adres wykonawcy 

Cena [zł] 
Termin 

wykonania* 
Okres gwarancji 

Wysokość kary 

umownej 

Warunki 

płatności* 

1 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 63, 

67-200 Głogów 

469.707,36 zł 
Nie później niż 

do 30.10.2018 r. 
72 m-ce 

 

1 % 

 

 

zgodnie z SIWZ 

 

 
 

* - określone w SIWZ, jednakowe dla wszystkich Wykonawców 

 

                 /-/K.Kubas  

……………………………………………………. 

(podpis osoby sporządzającej zestawienie)                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

   

                                                                                                                                                   Wójt 

                                                                                                                                              /-/ Jacek Szwagrzyk 

                                                                                                                                             29.06.2018 …………………………………………… 

(data i podpis kierownika Zamawiającego  

             lub osoby upoważnionej) 


