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Zn. spr.: SA.270.19.2019 

lnformacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Przebudowa (modernizacja) śródleśnego zbiornika wodnego na terenie 
leśnictwa Zalasowa oddz. 39l”. 

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”

Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.
Nadleśnictwo Gromnik na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 
86 ust. 3 i 4 w/w ustawy:

Otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 06.12. 2019 r. o godzinie 915 

w świetlicy Nadleśnictwa Gromnik. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 247 069,28 zł brutto.                       

Oferty w terminie złożyli:

Lp. Nazwa (Firma) oraz
adres wykonawcy

Cena 
brutto [zł]

Termin
wykonania
zamówienia

Okres
gwarancji w 
miesiącach

Warunki płatności

1
Terra Mota Sp z o.o ul. 
Bardiowska 3, 38-300 
Gorlice

348 323,70 Zgodnie z 
SIWZ 60

Termin płatności 30 dni 
kalendarzowych, liczonych 
od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z 
bezusterkowym protokołem 
odbioru Przedmiotu 
Zamówienia, podpisanym 
przez Strony

2 DREW-KOS Dariusz 
Różycki ul. Chojnicka 74 
89-500 Tuchola

328 647,66 Zgodnie z 
SIWZ 60

Termin płatności 30 dni 
kalendarzowych, liczonych 
od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z 
bezusterkowym protokołem 
odbioru Przedmiotu 
Zamówienia, podpisanym 
przez Strony

Eugeniusz Piech
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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Otrzymują:                                                    
1. Strona platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

 2. a/a
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