
Okszów, dn. 15.06.2020 

Znak sprawy: 2/ZP/2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-

nego o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8  

Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843               

z późn. zm.), na zadanie pod nazwą: „Remont pomieszczeń szkolnych i budynku internatu 

ZSCKR w Okszowie ” zadanie 1 – remont pomieszczeń szkolnych; zadanie 2 – remont klatki 

schodowej w internacie. 

1. W dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie ZSCKR w Okszowie odbyło się posie-

dzenie Komisji Przetargowej w składzie: 

Wojciech Dyczko – przewodniczący 

Karolina Guziejko – członek komisji 

Katarzyna Zaborowska – sekretarz komisji 

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 27 maja 2020 r. do dnia 

15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 uczestniczących w procesie zamówienia. 

2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert tj. od dnia 27 maja 2020 r. do dnia                  

15 czerwca 2020 r.  do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. 

3. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10:30 w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzibie ZSCKR                          

w Okszowie w pokoju nr 110 – gabinet zastępcy dyrektora. 

4. Nienaruszalność koperty została stwierdzona. 

5. Przewodniczący podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania 

tj. „Remont pomieszczeń szkolnych i budynku internatu ZSCKR w Okszowie ” zadanie 1 – 

remont pomieszczeń szkolnych; zadanie 2 – remont klatki schodowej w internacie – 

43 133,00 zł 

6. Ofertę złożył następujący Wykonawca: 

L

p. 

Nazwa albo 

imię 

i nazwisko 

wykonawcy 

Siedziba - 

adres 

Cena brutto 

oferowana 
Gwarancja 

Termin 

wykonania 

Warunki 

płatności 

1. 

Andrzej  

Pietrasiuk „PIE-

BUD” Komplek-
sowe Usługi  

Remontowo  

Budowlane 

ul. Szkolna 7,  
22-105 Okszów 

36 000,00 60 m-cy 
Zgodne 
z SIWZ 

Zgodne 
z SIWZ 

2. 

Boltbud  

Kwiecień Suszko 
Sp. jawna 

ul. Browarna 5a, 

22-300 Krasny-
staw 

52 000,00 60 m-cy 
Zgodne 

z SIWZ 

Zgodne 

z SIWZ 

 

 


