
        

                  
Lipnica Wielka dn. 31.08.2016 r. 

 
Informacja z otwarcia ofert 

 
 
Szanowni Państwo  
 
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Otwarcie ofert na: „Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 
Lipnica Wielka w 2016 r.”	odbyło	się	w	dniu	31.08.2016	r.	o	godz.	10:15. 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia:   

Zadnie nr I –  Modernizacja i remont drogi rolniczej „Centrum 1” – 83.608,15 zł brutto 

Zadanie nr II – Modernizacja i remont drogi rolniczej „Przywarówka 1” – 96.602,75 zł brutto 

Zadanie nr III – Modernizacja i remont drogi rolniczej „Skoczyki 1” – 115.209,70 zł brutto 

Do upływu terminu składania ofert (31.08.2016. r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 
 
 

nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Zadanie 
nr  

Cena oferty 
(zł brutto) 

Okres 
gwarancji i 

rękojmi  

Termin 
wykonania  

warunki płatności  

1. 

 
 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjno-
Handlowe „DROGBUD”   
inż. Kazimierz Sobaniak, 

34-222 Zawoja 1970 

I 70.031,28 72 miesiące 
w terminie do 

dnia 20 
września 2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót  
 

II 71.507,28 72 miesiące 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 r. 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót  
 

III 101.213,01 72 miesiące 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

2. 

 
Prace Ziemne 
Maszynami 

Budowlanymi Andrzej 
Kiernia, Ratułów 208, 

34-407 Ciche 

I 69.991,92 60 miesięcy 
w terminie do 

dnia 20 
września 2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

II 74.986,70 60 miesięcy 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

III 90.030,59 60 miesięcy 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 



        

                  

3. 

Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe S.A., 
ul. Szaflarska 102,        
34-400 Nowy Targ 

 
 

I 59.722,90 72 miesiące 
w terminie do 

dnia 20 
września 2016 

rozliczenie robót 
fakturą końcową 
regulowanie faktury w 
terminie do 30 dni od 
daty ich otrzymania 
przez Zamawiającego 

II 64.366,52 72 miesiące 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

III 88.377,96 72 miesiące 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

4. 

 
Firma Handlowo-

Usługowa 
„KAL-TRANS” spółka 

Jawna Kalata 
34-424 Szaflary, os. 

Nowe 1E 
 

I 57. 558,44 60 miesięcy 
w terminie do 

dnia 20 
września 2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

II 67.774,13 60 miesięcy 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

III 83.462,72 60 miesięcy 

w terminie do 
dnia 12 

października 
2016 

Faktura końcowa 
płatna w ciągu 30 dni 
po przedłożeniu 
końcowego protokołu 
odbioru robót 

         

 


