
Zawadzkie, 01.06.2021 r. 

GMINA ZAWADZKIE  
    ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie  
 
ZNAK: OR.271.1.1.2021  
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Kielcza” 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający informuje o ofertach, które zostały otwarte w dniu 

01.06.20201 r. w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Kielcza”:  

 

L.P. NAZWA WYKONAWCY ADRES CENA OFERTY 
NETTO/ BRUTTO (ZŁ) 

OKRES 

GWARANCJI 

TERMIN WYKONANIA 
zamówienia WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. 

Firma Handlowa  

„EURO – STANDARD”  s.c.  

Antoni Król, Andrzej Król 

ul. Strzelecka 53A, 
45-525 Opole 

461.313,14 zł netto 
567.415,17 zł brutto 

60 
miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 

2. 
RAFALIN Sp. z o.o.  

Sp. komandytowa  
ul. Malicka 42, 

42-290 Blachownia 
375.056,23 zł netto 
460.089,16 zł brutto 

60 
miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 

3. 
Technical Solutions  

Sp. z o.o. 

ul. Strzelecka 13b, 
47-230 Kędzierzyn-

Koźle 

351.913,39 zł netto 
432.853,47 zł brutto 

60 
miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 

4. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

„LARIX” Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 11,  
42-700 Lubliniec 

336.936,23 zł netto 
414.431,57 zł brutto 

60 
miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 

5. 
P.U.H. „DOMAX” 

Arkadiusz Mika 
ul. Grabińska 8, 
42-283 Boronów 

358.935,52 zł netto 
441.490,69 zł brutto 

60 
miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 

6. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE 

TRANSKOM  

ROBERT BIAŁDYGA 

ul. Zwycięstwa 1, 
47-143 Jaryszów 

480.000,00 zł  netto 
590.400,00 zł brutto 

60 
miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 



7. 
OLS Sp. z o.o Sp. 

Komandytowa 

ul. Chopina 2, 

42-700 Lubliniec 

315.024,62 zł netto 

387.480,28 zł brutto 

60 

miesięcy 

do 122 dni od daty 

przekazania placu 

budowy 

Termin płatności do 30 dni  

od dnia doręczenia do  

Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym 

 

 

 

 

 

 
 B U R M I S T R Z  
 
 
Mariusz  Stachowski 

 

 

 

 

 

Kopia: 

1 x a/a 

 

Sporz D. Klyssek  
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