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ZAMAWIAJĄCY: Gmina Staszów 

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 

www.staszow.pl  

tel. (15) 864-83-05,  fax (15) 864 83-04, e-mail: bzp@staszow.pl 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
z dnia 09.07.2019r. godz. 11

15  

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 
 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.: 
 

„Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9  

w Staszowie od km 0+000 do km 0+152”, „Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 

ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150” 
 

1) Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 

185 995,92 zł  (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 

92/100),  

2) Informacje podane po otwarciu ofert: firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte  

w ofertach,  

w tym: 

„Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od 

km 0+000 do km 0+152” 
 

1) Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 

106 239,28 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 28/100),  

2) Informacje podane po otwarciu ofert: firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte  

w ofertach: 
 

Lp. Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), albo imiona  

i nazwiska 

Adresy wykonawców Cena oferty 

brutto 

[PLN] 

(kryterium) 

Okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(kryterium) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp. z o.o. 

ul. Rakowska 40 

28-200 STASZÓW 
83 970,62 60 m-cy 

zgodnie 

z SIWZ 

zgodnie 

z SIWZ 

2 2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 

DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k 
ul. Rakowska 33 

28-200 STASZÓW 86 504,92 60 m-cy 
zgodnie 

z SIWZ 

zgodnie 

z SIWZ 
 

„Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 

0+000 do km 0+150” 
 

1) Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 

79 756,64 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 64/100),  

2) Informacje podane po otwarciu ofert: firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte  

w ofertach: 
 

Lp. Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), albo imiona  

i nazwiska 

Adresy wykonawców Cena oferty 

brutto 

[PLN] 

(kryterium) 

Okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(kryterium) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp. z o.o. 

ul. Rakowska 40 

28-200 STASZÓW 
57 484,71 60 m-cy 

zgodnie 

z SIWZ 

zgodnie 

z SIWZ 

2 2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 

DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k 
ul. Rakowska 33 

28-200 STASZÓW 60 222,51 60 m-cy 
zgodnie 

z SIWZ 

zgodnie 

z SIWZ 
 

Staszów, dnia 09.07.2019r.   

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.  

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

Z up. BURMISTRZA 

        Sekretarz Miasta i Gminy 

http://www.staszow.pl/

