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Protokół z prac Komisji Przetargowej – OTWARCIE OFERT 

Data 
posiedzenia 

Praca  Komisji 

11.05.2020 r.  

Prace Komisji obejmowały poniższe czynności: 

− poinformowanie o przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

− podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 200.000,00 zł brutto,  

− otwarcie ofert wraz z podaniem informacji o nazwach (firmach) i adresach 

Wykonawców, oferowanych przez nich cenach, terminie wykonania 

zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności. 

Do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu łącznie 

złożono 2 oferty: 

1. Firma Remontowo-Budowlana SOL-BUD Mariusz Sobala 

ul. Mickiewicza 3c, 42-286 Koszęcin 

/Wpłynęła 10.06.2020 r., godz. 12:23/ 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska 

ul. Luboszycka 4/7, 45-036 Opole 

/Wpłynęła 10.06.2020 r., godz. 13:20/ 

Podczas otwarcia ofert nieobecni byli przedstawiciele ze strony Wykonawców, 

Zbiorcze zestawienie ofert z podaniem informacji na temat: oferowanych cen, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na tym zakończono część jawną 

posiedzenia - sporządzono i podpisano protokół. 
 

 
Załączniki do protokołu: 

1. Zbiorcze zestawienie ofert. 

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym zamówieniu zobowiązani są do złożenia oświadczenia  

o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

informacji o postępowaniu na stronie internetowej. 

 

 
 

……………………..……………………….. 
podpis osoby sporządzającej 

……………………..……………………….. 
podpis osoby zatwierdzając

 

 
 

 
 
 

pieczęć Zamawiającego 
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zał. nr 1 do protokołu z prac Komisji Przetargowej z dnia 10.06.2020 r. 

oznaczenie sprawy PPZ.271.2.2020 

Zbiorcze zestawienie ofert  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 
Termin wykonania 

zamówienia 
Okres gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

Firma Remontowo-Budowlana  

SOL-BUD Mariusz Sobala 

ul. Mickiewicza 3c, 42-286 Koszęcin 

Brutto – 194.861,10 zł 

Netto – 158.423,66 zł 

VAT – 36.437,44 zł 

10.08.2020 r. 84 miesiące 
zgodnie  

ze wzorem 
umowy 

2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD 

Urszula Sumisławska 

ul. Luboszycka 4/7, 45-036 Opole 

Brutto – 199.998,00 zł 

Netto – 162.600,00 zł 

VAT – 37.398,00 zł 

31.07.2020 r. 84 miesiące 
zgodnie  

ze wzorem 
umowy 

 
 
 
 

……………………..………………………..    ……………………..……………………….. 
                                          podpis osoby sporządzającej                         podpis osoby zatwierdzającej 


