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Konopiska, dnia 30.06.2022r. 
GK.271.5.2022 
 

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.: 
„ Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby 

Domu Seniora w Konopiskach” 
 
W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty: 
 
 

Numer 
oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto [zł] 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Okres 
gwarancji i 

rękojmi 

Warunki 
płatności 

Kwalifikacje i do świadczenie 
kierownika  

robót budowlanych w 
specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

 
 
 

1. 

 
 
F.U.H. „DZIEDZIKI” 

Marcin Dziedzicki 
ul. Stawowa 8 

42-274 Konopiska 
 

 
 
 

4 711 987,96 zł. 

 
 

terminie 21 
miesięcy od dnia 

podpisania 
umowy 

 
 

 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

 
Wykształcenie wyższe, 2 

zadania budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy 

budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego 

 
 
 

2. 

Konsorcjum Firm: 
Lider: Tiger-Bud S. C. 

Rafał Lisoń,  
Mariusz Just 

Partner: Tiger-Bud  
Sp. z o.o.. 

Rusinowice, 
ul. Szpakowa 35,  
42-700 Lubliniec 

 
 
 

3 889 334,61zł. 

 
 

terminie 21 
miesięcy od dnia 

podpisania 
umowy 

 
 
 

60 miesięcy 

 
30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

 
Wykształcenie wyższe, 2 

zadania budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy 

budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego 

 
 
 

3. 

 
 

BAU Sp. z o.o., 
ul. Warszawska   99 
42-202 Częstochowa 

 
 
 
 

3 918 805,83zł. 

 
terminie 21 

miesięcy od dnia 
podpisania 

umowy 

 
 
 

60 miesięcy 

 
 

30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

 
Wykształcenie wyższe, 2 

zadania budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy 

budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego 
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4. 

 
 

ZPHU KROMAR IM-
PORT-EXPORT  

Sp. z o.o. 
ul. Oleska 280, 

42-161 Starokrzepice 

 
 
 

3 900 923,98zł 

 
 

terminie 21 
miesięcy od dnia 

podpisania 
umowy 

 
 
 

60 miesięcy 

 
 

30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

 
Wykształcenie wyższe, 2 

zadania budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy 

budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego 

 
 
 

5. 

 
 

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

ul. Bór 143/157 
42-202 Częstochowa  

 

 
 
 

 4 044 861,83zł 

 
 

terminie 21 
miesięcy od dnia 

podpisania 
umowy 

 
 
 

60 miesięcy 

 
 

30 dni, od daty 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury, przelew 

 
Wykształcenie wyższe, 2 

zadania budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy 

budynku użyteczności 
publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego 
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