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<p><img style="float: left; margin: 5px;" mce_style="float: left; margin: 5px;"
src="images/stories/2012a/droga%20pruskie.jpg" mce_src="images/stories/2012a/droga
pruskie.jpg" alt="Droga Pruskie" width="100">Informacja z otwarcia ofert w post�owaniu o
udzielenie zam�ienia publicznego pn. ? Budowa drogi gminnej przez wie� Pruskie gm. Osie?
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.</p> <p style="text-align: left;"
mce_style="text-align: left;">Osie, 08.02.2012 r.<br /><br />Dot.: post�owania o udzielenie
zam�ienia publicznego <br />Nr RO�BiGK. 271.1.2012.ZP w trybie przetargu
nieograniczonego na:</p><p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>?Budowa drogi gminnej przez wie� Pruskie Gm. Osie?</b><br /></p><p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b><br />INFORMACJA<br />z
otwarcia ofert</b><br /></p><p style="text-align: left;" mce_style="text-align: left;"><br /> Gmina
Osie dzia�aj�c zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo
zam�ie�publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), przekazuje Wykonawcom
informacje z otwarcia ofert w post�owaniu o udzielenie zam�ienia publicznego na ?Budowa
drogi gminnej przez wie� Pruskie gm. Osie? prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego:<br /><br />1) Kwota<b>, </b>jak� Zamawiaj�cy zamierza przeznaczy�na
sfinansowanie zam�ienia: 1 112 295,75,- z� brutto<br />2) Termin wykonania ? 17.08.2012
r.<br /> Okres gwarancji
- 36 miesi�y<br /> Warunki p�atno�ci - faktura przej�ciowa po
wykonaniu 50% zadania ? w terminie 30 dni licz�c od daty jej dor�zenia<br /> - faktura
ko�owa ? w terminie 30 dni licz�c od daty dor�zenia.<br /></p><p style="text-align: left;"
mce_style="text-align: left;">3) Oferty z�o�yli:<br /> <b>1. Przedsi�iorstwo Komunalne w
Tucholi Sp. z o.o.</b><br /> ul. �wiecka 68<br /> 89-500 Tuchola , cena oferty 695 154,08 z�
brutto<br /> <br /> <b>2. Zak�ad Brukarski ? Eugeniusz Baranowicz</b><br /> Ul. Kormoran�
154<br /> 85-432 Bydgoszcz , cena oferty 614 041,13 z� brutto<br /> <br /> <b>3. BETPOL
S.A.</b><br /> Ul. Inwalid� 49, 85-749 Bydgoszcz, cena oferty 871 306,70 z� brutto<br /><br
/> <b>4. Skanska S.A. </b><br /> Ul. Gen. J. Zaj�czka 9, 01-518 Warszawa, cena oferty 724
191,12 z� brutto<br /><br /> <b>5. TRADE COMPANY ?DELTA? Sp. z o.o.</b><br /> Ul.
Budowlanych 3, 86-300 Grudzi�dz, cena oferty 734 137,32 z� brutto<br /><b><br /> 6.
Przedsi�iorstwo Budowy Dr� Sp�a Akcyjna</b><br /> Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard
Gda�ki, cena oferty 784 342,93 z� brutto<br /><br /> <b>7. EURO-SYSTEM �ukasz
Rosochowicz</b><br /> Ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toru�, cena oferty 830 207,87 z�
brutto<br /><br /> <b>8. Przedsi�iorstwo Budowy Dr� i Most� Sp. z o.o.</b><br /> Ul.
Laskowicka 3, 86-100 �wiecie , cena oferty 666 968,08 z� brutto<br /><br /> <b>9. KADA-BIS
Grupa Budowlana Sp. z o.o.</b><br /> Ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, cena oferty 801
423,83 z� brutto<br /><br /> <b>10. Us�ugi Og�nobudowlane MARBRUK</b><br /> Ul.
D�uga 1, 89-606 Charzykowy, cena oferty 584 395,10 z� brutto<br /><br /> <b>11. ?AD-BET?
Adrian Paszko</b><br /> Chojniczki, ul. Wiejska 3<br /> 89-606 Charzykowy , cena oferty 616
183,80 z� brutto<br /><br /> <b>12. Zak�ad Sprz�owo ? Transportowy Czes�aw
Paw�owski</b><br /> Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola , cena oferty 551 819,18 z� brutto<br
/><b><br /> 13. Przedsi�iorstwo Wielobran�owe SOLO</b><br /> Tomasz Koczy�ki<br /> Ul.
Transportowa 12, 89-500 Tuchola, cena oferty 637 276,21 z� brutto.<br /><br /><br /><br />
W�t Gminy Osie<br /> <i>(-) Micha� Grabski</i><br /> <br /></p>
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