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Nr sprawy 027/2022                         Bydgoszcz, dnia 24.06.2022 r. 
 

 

Informacja z otwarcia ofert  
z dnia 24.06.2022 r. 

 

Dotyczy postępowania: „Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie 
miasta Bydgoszczy - w systemie projektuj  i buduj”, Nr sprawy 027/2022 (tryb podstawowy na 
podst. art. 275 pkt 2 uPzp) 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

1. firm oraz adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2. cen lub kosztów;  
3. terminu wykonania zamówienia,  zawartego w ofertach; 
4. gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zawartej w ofertach; 
5. dodatkowego doświadczenia Projektanta w branży elektroenergetycznej,  

zawartego w ofertach: 
 

Część I - Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy 
 

Nr 
  oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto w PLN 

Termin wykonania 
zamówienia 

 
Gwarancja jakości  
na wykonane  
roboty budowlane 

Dodatkowe  
doświadczenie  

Projektanta  
w branży  

elektroenergetycznej 

1 

Firma INEL Sp. z o.o., sp. k. 
w restrukturyzacji 
ul. Kwiatowa 1-2 
86-134 Dragacz 

 
998 971,56 PLN 

 
130 dni 60 miesięcy 4 projekty 

2 
ELPERIA Sp. z o.o., sp.k. 

ul. Hallera 4/15 
86-100 Świecie 

1 842 048,00 PLN 
 

130 dni 60 miesięcy 3 projekty 

 
 

Część II - Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy  
w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego  
 

Nr 
  oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto w PLN 

Termin wykonania 
zamówienia 

 
Gwarancja jakości  
na wykonane  
roboty budowlane 

Dodatkowe  
doświadczenie  

Projektanta  
w branży  

elektroenergetycznej 

1 

Firma INEL Sp. z o.o., sp. k. 
w restrukturyzacji 
ul. Kwiatowa 1-2 
86-134 Dragacz 

 
100 955,45 PLN 

 
70 dni 60 miesięcy 4 projekty 

 
 
 

p.o. DYREKTORA 
              podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
           ………………………………………………………………………… 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


