
 
Miedźno, dnia 29 maja 2020 r. 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Gmina Miedźno 

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 

 

RR.271.2.6.2020  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                                                

pn. „Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule 

„zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Przystajń i Miedźno” 

 

    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający   

informuje, że: 

 

I.  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 909 124,38  zł brutto w tym: 

 

CZĘŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA  pn. „Termomodernizacja remizy w miejscowości Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”  kwotę 277 700,9 zł brutto 

CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA pn. „Termomodernizacja remizy w miejscowości  Ługi-Radły wraz z wymianą źródeł ciepła w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”  kwotę 631 423,48 zł brutto 

 

II.  w postępowaniu zostały złożone w terminie oferty następujących Wykonawców: 

 

 

 

 

 



 

Lp 
Nazwa Wykonawcy, Adres   

 

Cena brutto (C) 
Część nr 1 

zamówienia 
 

Okres gwarancji 

jakości dot.  części 

nr 1 zamówienia 

(G)  

 

Cena brutto (C) 
Część nr 2 zamówienia 

 

Okres gwarancji 

jakości dot. części nr 2 

zamówienia (G) 

1 

U.R.B. „DEKOR” Marek Lipiński 

Ul. Kwiatowa 35 

42-141 Przystajń  

196 845,92 72 369 742,42 72 

2 
F.UH. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki ul. 

Stawowa 8, 42-274 Konopiska 
318 570,00 72 731 850,00 72 

3 
Firma Handlowo-Usługowa „ZANO” Zdzisław 

Piśniak ul. Kościelna 19b, 42-142 Ługi-Radły 
199 000,00 72 - - 

 

III. termin realizacji dot. Części nr 1 nr 2 zamówienia: od zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.- zaakceptowany przez Wykonawców 

w oświadczeniu złożonym w treści formularza ofertowego. 
 

IV. warunki płatności zostały określone we wzorach umów stanowiących dodatki nr 8a i 8b do SIWZ - zaakceptowane przez Wykonawców w 

oświadczeniu złożonym w treści formularza ofertowego. 
 

V. pozostałe okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodne z wzorami umów stanowiącymi dodatki nr 8a i 8b do SIWZ - zaakceptowane 

przez Wykonawców w oświadczeniu złożonym w treści formularza ofertowego. 

                                                                     

      W imieniu Zamawiającego   

     (-) Piotr Derejczyk 

          Wójt Gminy Miedźno 


