
 

 

Oznaczenie sprawy: ZPI.272.6.2019                             

                Nowy Sącz, dnia 27 marca 2019 r. 

 

 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 

UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3 

 

1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

241 474,88 zł brutto 

w tym: 

na Część 1 zamówienia: 62 341,37 zł brutto 

na Część 2 zamówienia: 179 133,51 zł brutto 

 

 

2. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: 

a) dla Części 1 zamówienia: zamawiający wymaga zakończenia wykonania zamówienia (zgłoszenia gotowości odbiorowej robót) w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. 

b) dla Części 2 zamówienia: zamawiający wymaga zakończenia wykonania zamówienia (zgłoszenia gotowości odbiorowej robót) w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Orientacyjny termin przekazania terenu budowy to 25 maja 2019 r. Ostateczny termin przekazania 

terenu budowy uzależniony jest od zakończenia prac wskazanych w Części 1 przedmiotowego zamówienia. 

 

3. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym przez zamawiającego terminie oraz ceny, okresy gwarancji jakości i rękojmi, 

zawarte w ofertach: 

 

 

 

 



 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Część 1 Część 2 

Elementy oferty podlegające ocenie Elementy oferty podlegające ocenie 

Cena ofertowa 
brutto 

Gwarancja jakości 
i rękojmia 

Cena ofertowa 
brutto 

Gwarancja jakości 
i rękojmia 

1 

 
„KAM-BUD” Tomasz Kościółek  

33-326 Mogilno, Paszyn 436 
 

---- ---- 199 433,81 zł 8 lat 

2 

 
Firma Budowlana „SOPATA” Zbigniew Sopata 

33-342 Barcice 149 
 

69 488,91 zł 10 lat 221 788,40 zł 10 lat 

3 

 
Zakład Usług Ogólnobudowlanych „TAP-MAL” Andrzej Maciuszek 

33-342 Barcice 394 
 

--- --- 203 558,04 zł 10 lat 

4 

 
„KAZBUD” Kazimierz Michalik 

33-333 Ptaszkowa, Cieniawa 228 
 

69 019,86 zł 10 lat 184 354,48 zł 10 lat 

5 

 
Krystian Uryga „URBUD” Usługi Remontowo – Budowlane  

33-322 Korzenna, Łęka 134 
 

67 404,00 zł 10 lat 280 440,00 zł  10 lat 

 

4. Warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wynosi 5 lat. 

 

 

 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 


