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Myślibórz, dnia 27.09.2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo”, nr sprawy IPZ.272.11.2019.MW 

 

         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), Powiat Myśliborski 

przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

         Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z  

w miejscowości Moczkowo” odbyło się 27 września 2019 roku o godz. 10:30. Przed 

otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia: 120.000,00 PLN brutto. 

W terminie wpłynęły 3 oferty: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Cena oferty 

PLN 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji 

1 

P.B. ISOBAU-

POLSKA  

Jarosław Stacherzak 

ul. Polskich 

Marynarzy 91/18 

71-050 Szczecin 

231.037,05 

wykonanie 

przedmiotu 

zamówienia w 

terminie do 

31.10.2019 r. 

Wykonawca zaoferował 

gwarancję na przedmiot 

zamówienia na okres 60 

miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego bez wad 

istotnych przez obie strony 

2 

TOM-BRUK  

Tomasz Apoczkin 

Sławęcin 8 

73-200 Choszczno 

128.063,91 

wykonanie 

przedmiotu 

zamówienia w 

terminie do 

31.10.2019 r. 

Wykonawca zaoferował 

gwarancję na przedmiot 

zamówienia na okres 72 

miesiące od daty podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego bez wad 

istotnych przez obie strony 

3 

Sebastian Owczarz 

Moczkowo  

ul. Myśliborska 6 

128.366,49 

wykonanie 

przedmiotu 

zamówienia w 

Wykonawca zaoferował 

gwarancję na przedmiot 

zamówienia na okres 72 
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74-320 Barlinek terminie do 

31.10.2019 r. 

miesiące od daty podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego bez wad 

istotnych przez obie strony 

 


