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Konopiska, dnia 16.03.2022r. 
GK.271.2.2022 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający – na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień  
Publicznych – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego otwarte zostały oferty  
nw. Wykonawców na zadanie pn.: 

„ Termomodernizacja  budynku użyteczności publicznej w Konopiskach  
(budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej).” 

 
W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty: 
 
 
 

Numer 
oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto [zł] 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Okres 
gwarancji  

Warunki 
płatności 

Kwalifikacje i do świadczenie 
kierownika  

robót budowlanych w 
specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

 
 
 

1. 

Zakład Remontowo-
Budowlany „ULBUD” 

Grzegorz Stolarski 
u. Botaniczna 26/16 
42-216 Częstochowa 

 
 

2 544 546,51zł 

 
terminie 11 

miesięcy od dnia 
podpisania 

umowy 

 
 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

Wykształcenie wyższe, 2 
zadania przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego albo 
termomodernizacji budynku 

 
 
 

2. 

F.U.H. „DZIEDZICKI ” 
Marcin Dziedzicki 

ul. Stawowa 8 
42-274 Konopiska 

 
 

2 396 305,48zł 

 
terminie 11 

miesięcy od dnia 
podpisania 

umowy 

 
 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

Wykształcenie wyższe, 2 
zadania przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego albo 
termomodernizacji budynku 

 
 
 

3. 

Konsorcjum firm: 
Lider: Przedsiębior-
stwo Budowlano-
Handlowe TERMO-
BUD W. Połacik, R. 
Bodanko Spółka Jaw-
na, ul. Rocha 219B,  
42-200 Częstochowa 
Partner: Przedsiębior-
stwo Koncept Sp. z o.o., 
ul. Morsztyna 11,  
42-200 Częstochowa 

 
 
 
 
 

2 875 816,07zł 

 
 
 
 

terminie 11 
miesięcy od dnia 

podpisania 
umowy 

 
 
 
 
 

60 miesięcy 

 
 
 
 

30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

 
 
 

Wykształcenie wyższe, 2 
zadania przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego albo 
termomodernizacji budynku 

 
 
 

4. 

Z.P.H.U. MAR-BUD 
Sp. z o.o. 

ul. Bór 143/157 
42-202 Częstochowa 

 
 

2 825 642,94zł 

 
terminie 11 

miesięcy od dnia 
podpisania 

umowy 

 
 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

Wykształcenie wyższe, 2 
zadania przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego albo 
termomodernizacji budynku 

 
 
 

5. 

 
Novum-Bud Sp. z o.o 

Ul. Luba 39C 
42-221 Częstochowa 

 
 

2 698 279,60zł 

 
terminie 11 

miesięcy od dnia 
podpisania 

umowy 

 
 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

Wykształcenie wyższe, 2 
zadania przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego albo 
termomodernizacji budynku 
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6. 

 
CRK-MANAGMENT 

Sp. z o.o. Sp.K 
ul. Dworcowa 17 

46-300 Olesno 

 
 

2 969 684,50zł 

 
terminie 11 

miesięcy od dnia 
podpisania 

umowy 

 
 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

Wykształcenie wyższe, 2 
zadania przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego albo 
termomodernizacji budynku 
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