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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 25.10.2018r. 

ZP.271.4.2018 

  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuję, iż dnia 25 października 2018r. o godz. 10:00 w obiekcie Urzędu 

Gminy w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” Zamawiający zamieszcza 

informacje podane podczas otwarcie ofert. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 

4.250.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 

 

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1 – Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka                 

z/s. 45-129 Opole ul. Kępska 10, 

Cena brutto – 4.536.468,51 zł 

Termin realizacji – do dnia 30.09.2019r., 

Długość okresu gwarancji - 60 miesięcy, 

Termin płatności – zgodnie z SIWZ, 

 

Oferta nr 2 – „VIANKO” Sp. z o.o. z/s. 47-120 Zawadzkie ul. Waryńskiego 3, 

Cena brutto – 7.152.366,86 zł, 

Termin realizacji – do dnia 30.09.2019r., 

Długość okresu gwarancji - 60 miesięcy, 

Termin płatności – zgodnie z SIWZ, 

"Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461  

w miejscowości Brynica" 
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Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST OPEBEL S.C. Jerzy 

Kiryczuk, Wiesław Wójcik z/s. 45-920 Opole ul. Leśnej Paproci 8, 

Cena brutto – 3.567.000,00 zł, 

Termin realizacji – do dnia 30.09.2019r., 

Długość okresu gwarancji - 60 miesięcy, 

Termin płatności – zgodnie z SIWZ, 

 

Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski,                     

K. Biczysko Spółka Jawna, z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, 

Cena brutto – 5.977.265,64 zł, 

Termin realizacji – do dnia 30.09.2019r., 

Długość okresu gwarancji - 60 miesięcy, 

Termin płatności – zgodnie z SIWZ, 

 

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga 

z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, 

Cena brutto – 5.535.000,00 zł, 

Termin realizacji – do dnia 30.09.2019r., 

Długość okresu gwarancji - 60 miesięcy, 

Termin płatności – zgodnie z SIWZ, 

 

Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 

Lubliniec ul. Klonowa 11, 

Cena brutto – 6.283.921,57 zł, 

Termin realizacji – do dnia 30.09.2019r., 

Długość okresu gwarancji - 60 miesięcy. 

Termin płatności – zgodnie z SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy Pzp, każdy Wykonawca – w terminie trzech (3) dni od dnia przekazania powyższej 

informacji – zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowił Załącznik nr 6                

do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może także przedstawić dowody, że jego ewentualne powiązania   

 



 
 

 

Projekt pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

Strona 3 z 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

z innym wykonawcą ubiegającym się o to samo zamówienie, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                    

o udzielenie niniejszego zamówienia.                                     

                                  

 

 Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 


