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Przemyśl, 18.09.2020r. 

ZP.271.2.14.2020 

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 „Dostawa i montaż kotłów na ekogroszek do zadania pn. Wymiana źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: 

„Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” – część I.”. 

 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 143.424,00 zł brutto 

(słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100). 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: 

Oferta nr 1 – Euroterm Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl. 

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

a) cena Oferty: 143.013,60 zł brutto (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzynaście 
złotych 60/100), 

b) termin wykonania zamówienia: do dnia 23 grudnia 2020r, 
c) okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane ekogroszkiem: 69 

miesięcy od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, 
d) okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne: 60 miesięcy od dnia 

odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, 
e) okres gwarancji na zasobniki ciepłej wody użytkowej i pozostałe materiały użyte do 

wykonania przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy, 

f) okres gwarancji na wymienniki ciepła: 72 miesiące od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy, 

g) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu; 

 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego.  
2. ZP a/a 
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