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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn.: „Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2016/2017” 

 

Zamawiający tj. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul Północna 15, 

74-300 po otwarciu ofert, które odbyło się w dniu 07.10.2016 r. punktualnie o godz. 11:00  

w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 w pokoju nr 1 (parter),  

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia: 

428.400,00 zł brutto. 

 

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

 

Zadanie nr 1 – teren gminy Myślibórz 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 1 –  

135.000,00 zł: 

 

Wpłynęła 1 oferta od następującego wykonawcy: 

 

Lp. 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

zł/brutto 
Termin wykonania 

Termin płatności 

faktury 

1 

STB Sp. z o.o. 

ul. Królewiecka 45 

74-300 Myślibórz 

 

113.400,00 

Objęty specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie do dnia 

30.04.2017 r. 

Oferowany termin 

płatności faktury wynosi 

30 dni 
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Zadanie nr 2 - teren gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 2 –  

148.500,00 zł: 

 

Wpłynęła 1 oferta od następującego wykonawcy: 

 

Lp. 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

zł/brutto 
Termin wykonania 

Termin płatności 

faktury 

1 

Usługi Transportowe 

Lech Chmielewski 

ul. Wiosenna 49 

74-320 Barlinek 

 

110.160,00 

Objęty specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie do dnia 

30.04.2017 r. 

Oferowany termin 

płatności faktury wynosi 

21 dni 

 

 

Zadanie nr 3 – teren gminy Dębno i Boleszkowice 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 3 –  

144.900,00 zł: 

 

Wpłynęła 1 oferta od następującego wykonawcy: 

 

Lp. 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

zł/brutto 
Termin wykonania 

Termin płatności 

faktury 

1 

STB Sp. z o.o. 

ul. Królewiecka 45 

74-300 Myślibórz 

 

119.232,00 

Objęty specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie do dnia 

30.04.2017 r. 

Oferowany termin 

płatności faktury wynosi 

30 dni 

 


