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GMINA DREZDENKO  

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 

 

Dotyczy: Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 

 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.10.2020 r. o godz. 12 : 30    

w: Urzędzie Miejskim w Drezdenku pokój nr 208 

adres: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, w wysokości 6.540.000,00  zł. 

W postępowaniu: wpłynęły oferty. 

2. 

3. 

 

Zestawienie ofert 

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 

 

1) Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o. 

Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów  

wartość brutto oferty:   6.793.955,96 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat, 

 

2) Konsorcjum: 

INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o. Sp. k. 

Chwalim 109, 66-120 Kargowa 

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 

wartość brutto oferty:   6.895.745,41 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat, 

 

3) SANITEX Sp. z o.o. 

ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp.  

wartość brutto oferty:   7.515.300,00 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat, 

 

4) „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz  

wartość brutto oferty:   6.730.227,38 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat, 
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5) EUROVIA POLSKA S.A. 

Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce   

wartość brutto oferty:   5.987.372,83 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat, 

 

6) COLAS Polska Sp. z o.o. 

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie   

wartość brutto oferty:   6.412.217,76 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat, 

 

7) P.U.H. „PIASKOWIEC” Andrzej Gorlaszyński  

ul. Przemysłowa 48, 64-920 Piła   

wartość brutto oferty:   6.642.000,00 zł, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady – 5 lat. 

 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tej informacji, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


