
Ogłoszenie nr 505867-N-2018 z dnia 16.01.2018 r. 

 
Myślibórz, 01.02.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dębnie”   

Nr sprawy: IZ.131.3.2018.WjM 

 

Na podstawie art. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Centrum 

Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Modernizację zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie” odbyło się 

01.02.2018 roku o godz. 10:30. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 153 750,00 PLN brutto.  

W terminie wpłynęły 4 oferty: 

Ofertę złożył: 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji i rękojmi 

1 MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Mazur Henryk 
Łozienica ul. Prosta 26  
72 – 100 Goleniów 

244 156,35 wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie do 30.06.2018 r. 

Wykonawca zaoferował gwarancję i rękojmię na przedmiot 
zamówienia na okres min. 72 miesięcy od daty podpisania 
bezusterkowego odbioru końcowego przez obie strony 

2 Zakład Instalacyjno – Budowlany PB 
mgr inż. Przemysław Bamber 
ul. L. Babińskiego 39  
71 – 051 Szczecin 

269 000,00 wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie do 30.06.2018 r. 

Wykonawca zaoferował gwarancję i rękojmię na przedmiot 
zamówienia na okres min. 72 miesięcy od daty podpisania 
bezusterkowego odbioru końcowego przez obie strony 

3 Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne Korimex  
Józef Korzeniowski 
ul. Kosynierów 2  
74 – 400 Dębno 

150 060,00 wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie do 30.06.2018 r. 

Wykonawca zaoferował gwarancję i rękojmię na przedmiot 
zamówienia na okres min. 72 miesięcy od daty podpisania 
bezusterkowego odbioru końcowego przez obie strony 

4 HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka 
Święta 139  
77 – 400 Złotów 

201 720,00 wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie do 30.06.2018 r. 

Wykonawca zaoferował gwarancję i rękojmię na przedmiot 
zamówienia na okres min. 60 miesięcy od daty podpisania 
bezusterkowego odbioru końcowego przez obie strony 

 

 

 


