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INFORMACJA   Z   OTWARCIA  OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez  
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.): Opracowanie  dokumentacji 
projektowo-budowlanej  dla zadania pn.: Budowa  i rozbudowa drogi gminnej „Zielona Ulica ” 
nr 270009K  w Binarowej wraz z  uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID). 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia tj. 70 000,00 zł 

2. W wymaganym przez zamawiającego terminie złożono 1 ofertę, zgodnie z poniższym zestawieniem:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Jakość rozumiana jako 
odpowiedzialność 

wykonawcy za wykonywany 
przedmiot zamówienia 

Cena ofertowa                  
(w zł) 

1 
DOMINUM  

Dominik Nigborowicz 
38-242 Skołyszyn  

Święcany 406 

 
Wykonawca zapłaci karę umowną 

za odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto 

za całość przedmiotu umowy 
 

99 630,00 zł 
 

 

 
                  Burmistrz 

               I-I mgr Mirosław Wędrychowicz 
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