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Radom, 4 maja 2020 r. 
Oddział w Radomiu 
310000/271/3/2020-ZAP 
UNP 2020-00266063   

Zatwierdził: 
p.o Dyrektora Oddziału 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa, montaż i 
uruchomienie fabrycznie nowego kotła grzewczego z zamkniętą komorą spalania w 
Inspektoracie ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 wraz ze świadczeniem nieodpłatnego 
serwisu gwarancyjnego” 310000/271/003/2020-ZAP 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Na podstawie postanowień art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedstawia 
informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 
202.540,00 zł brutto. 

2. Zestawienie ofert złożonych w terminie: 

OFERTA NR 1  

SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa 26-600 Radom, ul. Idalińska 
53 

 całkowita cena brutto oferty – 183.270,00 zł 

 termin wykonania zamówienia – 3 miesiące  od daty zawarcia umowy 

 warunki płatności – wykonawca wyraził zgodę na warunki 
płatności – 30 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 okres gwarancji na wykonany – 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 
końcowego przedmiot zamówienia  protokołu odbioru  

OFERTA NR 2 

PHU SAN-GAZ Zbigniew Szmidt 26-600 Radom, ul. Lubelska 50B  

 całkowita cena brutto oferty – 194.990,00 zł 

 termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy 

 warunki płatności – wykonawca wyraził zgodę na warunki 
płatności – 30 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 okres gwarancji na wykonany – 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 
końcowego przedmiot zamówienia  protokołu odbioru  
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OFERTA NR 3 

P.H.U. „PĘKUL” Urządzenia i Systemy Grzewcze Urszula Boniecka-Pękul 05-092 Łomianki,  
ul. Wiosenna 23 

 całkowita cena brutto oferty – 132.840,00 zł 

 termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy 

 warunki płatności – wykonawca wyraził zgodę na warunki 
płatności – 30 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 okres gwarancji na wykonany – 48 miesięcy licząc od dnia podpisania 
końcowego przedmiot zamówienia  protokołu odbioru  

 
 
 

Sporządzono w egzemplarzu pojedynczym 
Zamieszczono na stronie: www.zus.pl  
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