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Zakład Ubezpieczeń Społecznych                                                                                                                                                      Ostrów Wielkopolski, 27 czerwca 2019 r. 

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Wysocka 1b 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

260000/271/08/2019-ZAP 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, 

określonych jako „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 

31”. 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający 

przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 11:15. 

1 .  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 160.168,42 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt 

osiem złotych, czterdzieści dwa grosze). 

2 .  Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności 

1. 

 

TSG Usługi i Inwestycje Budowlane 

Tomasz Caliński i Grzegorz Jończak s.c. 

Kaliszkowice Ołobockie 125 

63-510 Mikstat 
 

200.278,78 zł. 

Oferowany termin wykonania 

zamówienia - identyczny z 

wymaganym przez zamawiającego. 

Oferowany okres 

gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 

płatności - identyczne  

z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

2. 

Firma Handlowo-Usługowo-Instalacyjna 

„SIMBUD” Rafał Kaczmarek 

ul. J. Tuwima 8 

62-800 Kalisz 

150.460,60 zł. 

Oferowany termin wykonania 

zamówienia - identyczny z 

wymaganym przez zamawiającego. 

Oferowany okres 

gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

 

Oferowane warunki 

płatności - identyczne  

z wymaganymi przez 

zamawiającego. 
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3. 

WKJ Usługi Specjalistyczne 

Karolina Jankowska 

ul. Kochanowskiego 6 

62-800 Kalisz 

88.561,35 zł. 

Oferowany termin wykonania 

zamówienia - identyczny z 

wymaganym przez zamawiającego. 

Oferowany okres 

gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

 

Oferowane warunki 

płatności - identyczne  

z wymaganymi przez 

zamawiającego. 
 

4. 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 

„EXDACH” 

ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 36 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

173.239,42 zł. 

Oferowany termin wykonania 

zamówienia - identyczny z 

wymaganym przez zamawiającego. 

Oferowany okres 

gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

 

Oferowane warunki 

płatności - identyczne  

z wymaganymi przez 

zamawiającego. 
 

Informacja dodatkowa: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - 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 stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).                   

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 


