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lNFORMACJE DOTYCZACE OTWARClA OFERT

dal paslępówanja c udz|eieDie zanów|enia publi.znego h t|ble przelalgu }]leagrai czanego na
,.Temomódemizacj a budynku Publicznej sżkoŁr Podstawowej w Dobrodzien i u".

WżWązkL] z ohłalcem oferl lrw posiępclvan]U dzałalącna podstawe ań 86 tlst 5 ż dnia
29 §tycżnia 2004 r, Plawo żamóWień pub]icznych tDz I z 2015 l poz 2164 z późn zm,).
informujemy, że W dn]u 25.05.2017 f, o godżrn]e 10:00 bezpoślednlo ożed otwarcLem kopeft z ofeńami.
podalŚmy do Wadomości nasiępLrjącą kwolę, ]aką Zańa\^l ający zameża p]zeznacż}c na
sf]nansowanie ninieisżelo ZamóWien]a 980 000,00 żł brutto Wlaz ż podatkiem VAT Vr' t]?rn na
sfll]ansowanje części 1 zamóWenia zamierża pEeznacżyc kwoię WWysokośc: 350 000,00 zł brutto,
Wlaż ż podalkien VAT. .ra sfinansowanie częścj 2 żamólv]eni3 kwoię V", wysokoścj] 290 000,00 żł
brutto, Wraz z podatkiem VAT oraż na sfinansowanie cżęśca 3 zamóWenja k\łotę Vr' Wysokośc
40 000,00 z1 biJtto,

Następnie oh^/]era]ąc kopedy z ofeńami W kole]ności ich złożenia odc4ływano na beżaco
następljące jnforrnacje doiyczące każdei ż oilł,]erany.h ofeń

of€ńa nr l ]

'1 FlJ-n]a or:ż adres \ĄĄlkonay"l.y, który złożył ofedę v/ lerm]n]e
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Ulszula sumislawska

2 cena oieńy dol. cżęści nrl żamóWenia W Wysokości 363 082,86 zł łacżnie z podalkien VAT oraż
295 189.32 żł bez podatku VAT, cena ofeńy dot części nr 2 zarnóWena W M/ysokości
323 485,72zl ląc^le ż podatkiem VAT olaz 262 996.52 Zł lrez podatku VAT cena ofeńydot części
nr 3 żarnóWien a W Wysokościj 335 693,38 żt łączn]e z podatkiem vAT olaz 272 921,45 zt bez
poCiatkU VAT.

1 ol Rl S , D/lL, oNt , GVIAPANC. | . A/ośC aLloJlvi ZA WAD /

, na \łykona| e częŚci nr 1 żarnÓWien a 60 m-cy
na Wykonanie części nr 2 żamóW enia: 60 m-cy

na wykonan]e części nr 3 zarróWLen]a 60 m-cy
4, ,TERMlN \\YKoNANlA ZAI/]owlEN A']

W części nr 1] Tetmin rozDoczęcia: od dn a 02.07,2018 r,

Tefinrn zakóńczenia: do dn a 17,08.2018 r,

- w części nr 2:Telm n rozpoczęc]a: od dnia 03,07.2017 r,

Telmin żakoi]cżen]a] do dnia 18,08,2017 r.
_ V! cżęści n.3 Ternlin rozpoczęcia od dnia 03.07,20'17 r,

Term n zakończenia: do dnia 18.08,2017 r.
5, Wykona\łca akceptLłe \4/arunk] platnoścr za \łykonanie Częścj nr 1. 2, 3 żamóWjenja szćżegółowó

określone W § 9 WZORU UI\.4o\Ąry

ofeńa nr 2|

] F rma oraż adres Wykonawcy kióry złożył ofeńę vr' telminie:
FlRMA BUDoWLANA N'ls s, c,
46-300 olesno ul. Wronczyńska 12

2, cena ofe.iydot części nr 1 żamćWienia vV \łysokości 277.375,79 zŁ łącznie z po(laikiem VAT oraż
225-508.77 llbe1 oodć,\ , VdT

,_lUoL lńĘ.U-!, } yv.Jl
_ na Wykonanie części nr 1 zamówienia 60 m-cy



fl if."*,,..ł,r",
l,] n ]a EiJlop€jska

z up. B URM[STRZAF<L-
ngr iń. lłaldenar KrafcalkęF§lElłłł Ęfiinv, -

4,,,TERl\łlN WryKoNANlAZAMoWlENlA":
- W części nr l: Termin rczpoczęcia: od dnia 02,07,20'18 r,

Termin żakońcżenia: do dnia 17.08.2018 r.
5, Wykonawca akceptuje warunki płatności za Wykongnie części nl 1 zamóWienia szczegdowo

określone w § 9 WZoRU UMoWY

.9{9i3-!1-3:
1 , Fim3 oraz adrcs Wykonawcy, Kóry złożył ofeńę w terminiel

sKŁADoKlEN.PL sP z o. o.
46-400 oleśnica, ul. Mikołaia Kopemika 8c/8

2. cena ofe.ty dot. części nr 3 zamówienia w Wysokośoi: 187 296,74 zł łącznie z podatkiem VAT oaaz
152 273,77 zł bez padatku vAT.

3, ,,oKREs UDZ|ELoNEJ GWARANCJ| JAKoścl lRĘ<oJN/lZAWADY :

, na Wykonanie części nr 3 zamóWienia: 60 m-cy
4, ,TERMiN WYkoNANlA ZAMóWENlA,,

- W części nr 3: Termin rozpoczęcia: od dnia 03.07.2017 r.
rermin zakończenia: do dnia 4a,oa,2o17 r.

5, Vwkonawca akceptuje Warunki płatnoŚci za Wykonanie części nr 3 zamóWienia szczegółowo
ok.eślone W § 9 \MORU UMov\Y,

..{o-,r.,,u


