
 

Nr zamówienia ZP.271.1.2017 
 

 

Protokół 
z sesji otwarcia ofert w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10:10 w pokoju nr 2 
w siedzibie spółki CENTROKOM. 
 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego - Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). o wartości zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchowola 

Ogłoszenie nr 564649-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.  
 
Przewodniczący komisji przetargowej powitał obecnych na sesji otwarcia, następnie podał 
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1759732,93 
zł. brutto, (Część I – 1209922,93 zł; Część II – 549810,00 zł), termin wykonania 
zamówienia: 30.05.2018 r., okres gwarancji: (minimum 36 miesięcy) oraz warunki płatności: 
Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie fakturą 
końcową. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
 
Komisja w składzie: 
1)  Przewodniczący – Marcin Skibicki 
2)  Sekretarz – Elżbieta Suproń 
3)  Członek – Mieczysław Wołejko 
 
Stwierdziła, że wpłynęły 3 oferty przed upływem terminu określonego w dokumentacji 
przetargowej. Sprawdziła stan kopert przed ich otwarciem, dokonała otwarcia ofert: 

 
Nazwy i adresy Wykonawców oraz oferowane ceny i terminy płatności za fakturę:  

 
Oferta Nr 1 Firma BARTOSZ Sp. j. 
  Bujwicki, Sobiech 
  ul. Sejneńska 7 
  15-399 Białystok 
 

Część I - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach 
Oferowana cena brutto: 1293728,65 zł 
Okres gwarancji: 36 miesięcy 
Doświadczenie kierownika budowy: 5 lat 

 
Część II – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 



 

  BRAK OFERTY 
 
 
Oferta Nr 2 Konsorcjum firm 
  IKAR SERVICE 
  Krzysztof Jatczak 
  Ławy ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń 
  JFC Polska Sp. z o.o. 
  Karpin 1a, 05-252 Dąbrówka  
 

Część I - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach 
BRAK OFERTY 

 

Część II – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
 Oferowana cena brutto: 822772,83 zł 

Okres gwarancji: 60 miesięcy 
Doświadczenie kierownika budowy: 4 lat 

 
 
Oferta Nr 3 Northern Environmental and Water 
  Solutions Polska Sp . z o.o. 
  ul. Śląska 88 
  40-742 Katowice 
 

Część I - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach 

BRAK OFERTY 

 

Część II – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Oferowana cena brutto: 696707,67 zł 

Okres gwarancji: 60 miesięcy 

Doświadczenie kierownika budowy: 12 lat 
 

   
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 

1. ………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… 


