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Informacja z otwarcia ofert 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15 listopada 2017r w postępowaniu przetargowym pod 

nazwą "Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" w 

ramach trzech zadań.  

 

zadanie nr 1 

"Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych" 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadania nr 1 kwotę: 87.000,-zł. 

Lp Nazwa Wykonawcy 

Cena za całość 

zamówienia 

60 % 

Wydłużenie okresu 

gwarancji na roboty 

budowlane 

20% 

Skrócenie terminu 

realizacji 

zamówienia 

20% 

1 P.H.U. "DOM-PLAST"  

32-052 Radziszów, 

ul. Skawińska 22 

 

115 171,47 48 -m-cy 0 dni 

2 Krzysztof  Miłek  

34-100 Wadowice,  

os. XX-lecia 11/4 

85 515,09 36 m-cy 0 dni 

 

zadanie nr  2 

"Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych"  

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadania nr 2 kwotę  92.000,-zł.: 

Lp Nazwa Wykonawcy 

Cena za całość 

zamówienia 

60 % 

Wydłużenie okresu 

gwarancji na roboty 

budowlane 

20% 

Skrócenie terminu 

realizacji 

zamówienia 

20% 

1 P.H.U. "DOM-PLAST"  

32-052 Radziszów, 

ul. Skawińska 22 

158 182,00 48 m-cy 0 dni 

2 Jacek  Kostecki prowadzący 

działalność pod nazwą Zakład 

Elektroinstalacyjny Roboty Bud. - 

Inst. - P.Poż, ul. Mogiłki 27,  

30 - 898 Kraków 

 

90 484,91 

 
24 m-ce 0 dni 

 

      1972 - 2017 

 

Dom Pomocy Społecznej 

 im. Św. Brata Alberta w Izdebniku 
34 – 144 Izdebnik 3 

tel. (33)8763222      fax.(33)8763222 w.20 

www.dpsizdebnik.pl     dps@dpsizdebnik.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

zadanie nr 3 

"Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadania nr 3 kwotę 38.000,-zł: 

Lp Nazwa Wykonawcy 

Cena za całość 

zamówienia 

60 % 

Wydłużenie okresu 

gwarancji na roboty 

budowlane 

20% 

Skrócenie terminu 

realizacji 

zamówienia 

20% 

1 P.H.U. "DOM-PLAST"  

32-052 Radziszów, 

ul. Skawińska 22 

  

29 528,54 48 m-cy 0 dni 

2 Krzysztof  Miłek 

34-100 Wadowice,  

os. XX-lecia 11/4 

28 290,00 48 m-cy 0 dni 

 

W terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt23 ustawy Pzp. Wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

            

         Dyrektor  

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku 

Beata Smolec  

 

Otrzymują: 

1. www.dpswadowice.pl 

2. a/a 


