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Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 

 

Przemyśl, 08.09.2020r. 

ZP.271.2.12.2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Gmina Miejska Przemyśl, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm), zwanej dalej ustawą Pzp, 

podaje informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu. 

 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2.268.737,37 zł brutto 

(słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 

37/100). 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: 

1) Oferta nr 1 – USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „KONTUR” Bogusław Majchrowicz 37-741 

Krasiczyn 100; 

2) Oferta nr 2 – Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk, Buszkowice 217, 37-710 

Żurawica; 

3) Oferta nr 3 – SERENISSIMA Sp. z o.o. ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa. 

3. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp: 

1) Oferta nr 1: 

a) cena Oferty: 1.971.726,90 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt 
jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 90/100), 

b) termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2021r, 
c) okres gwarancji 7 lat, 
d) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu; 
2) Oferta nr 2: 

a) cena Oferty: 1.975.038,19 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt 
pięć tysięcy trzydzieści osiem złotych 19/100), 

b) termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2021r, 
c) okres gwarancji 7 lat, 
d) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu; 
3) Oferta nr 3: 

a) cena Oferty: 2.068.761,43 zł brutto (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 43/100), 

b) termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2021r, 
c) okres gwarancji 7 lat, 
d) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 
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