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str. 1 
 

Konopiska, dnia 19.06.2018 r. 
GR.271.5.2018 
 
 
 
dotyczy: postępowanie przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628044 S                   
ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140- 0+820” 

 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję że: 
 
 
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę  955.000,00 zł 
brutto . 
 
 
2. W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty: 
 

Numer 
oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1. BUSINESS SIDE Sp. z o.o. 42-100 Kłobuck, ul. Stanisława Staszica 10  

2. OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa  

42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2 

3. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika  42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

4. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Larix Sp. z o.o.  42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 

5. Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14  

 
 
 
  
3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji,                      
kwalifikacje i doświadczenie kierownika robót drogowych oraz  warunki płatności: 
 

Numer 
oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto [zł] 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 
[miesiące] 

Kwalifikacje i 
doświadczenie 

kierownika robót 
drogowych 

Warunki 
płatności 

1. BUSINESS SIDE                   
Sp. z o.o., 42-100 Kłobuck, 
ul. Stanisława Staszica 10 

969.063,26 15.11.2018 r.  60 Wykształcenie wyższe, 
2 zadania dotyczące 

budowy lub 
przebudowy albo 
odbudowy drogi o 

nawierzchni asfaltowej 
o łącznej wartości 

zadania co najmniej 
900.000,00 zł 

30 dni, od 
daty 

doręczenia 
faktury, 
przelew 

2. OLS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa,                      
42-700 Lubliniec,                    

ul. Chopina 2 

790.302,99 15.11.2018 r. 60 Wykształcenie wyższe, 
2 zadania dotyczące 
budowy lub przebu-

dowy albo odbudowy 
drogi o nawierzchni 
asfaltowej o łącznej 
wartości zadania co 

30 dni, od 
daty 

doręczenia 
faktury, 
przelew 
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najmniej 900.000,00 zł 

3. P.U.H. „DOMAX”            
Arkadiusz Mika,              
42-283 Boronów,                   
ul. Grabińska 8 

843.143,39 15.11.2018 r. 60 Wykształcenie wyższe, 
2 zadania dotyczące 
budowy lub przebu-

dowy albo odbudowy 
drogi o nawierzchni 
asfaltowej o łącznej 
wartości zadania co 

najmniej 900.000,00 zł 

30 dni, od 
daty 

doręczenia 
faktury, 
przelew 

4. Przedsiębiorstwo                        
Handlowo- Usługowe 

Larix Sp. z o.o.,                                
42-700 Lubliniec,                     
ul. Klonowa 11 

938.410,97 15.11.2018 r. 60 Wykształcenie wyższe, 
2 zadania dotyczące 
budowy lub przebu-

dowy albo odbudowy 
drogi o nawierzchni 
asfaltowej o łącznej 
wartości zadania co 

najmniej 900.000,00 zł 

30 dni, od 
daty 

doręczenia 
faktury, 
przelew 

5. Hucz Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k., 

42-283 Boronów,                         
ul. Częstochowska 14   

956.810,12 15.11.2018 r. 60 Wykształcenie wyższe, 
2 zadania dotyczące 
budowy lub przebu-

dowy albo odbudowy 
drogi o nawierzchni 
asfaltowej o łącznej 
wartości zadania co 

najmniej 900.000,00 zł 

30 dni, od 
daty 

doręczenia 
faktury, 
przelew 

 
 

                                                                                
                                                                                                                 Wójt Gminy Konopiska 
                                                                                                                   mgr inż. Jerzy Żurek  
                                                                                                                 
                                                                                                       
                                 


