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Pabianice, dnia 03.01.2019 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
IF.272.7.2018 

................................................. 
                       znak sprawy 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Termomodernizację Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach” na przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.01.2019 r. o godzinie 1215 Komisja 
Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej 
poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć 
kwotę 2.882.118,40 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto 
osiemnaście złotych 40/100). 
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach 
prowadzonego postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynęły trzy (3) oferty, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwarte zostały trzy (3) oferty: 
 
I.  OFERTA NR 1 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- P.P.H.U. „BUD-HAD” 
Antoni Jędraszek 
ul. Piłsudskiego 3 
95-200 Pabianice 

2. Cena oferty z VAT - 2.862.352,42 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie do dnia 

15.07.2019 r. 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości 

na wykonane roboty budowlane na okres 
72 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

II.  OFERTA NR 2 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowalne 
„LAUER” 
Przemysław Lauer 
Piątkowisko 49A 
95-200 Pabianic 

2. Cena oferty z VAT - 2.845.974,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie do dnia 

15.07.2019 r. 
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4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości 
na wykonane roboty budowlane na okres 
72 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
III.  OFERTA NR 3 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- P.T.H.U. „VIOLBEX”  
Wioletta Beczkowska 
ul. Aleksandrowska 25/27 
95-070 Rąbień 

2. Cena oferty z VAT - 2.804.400,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie do dnia 

15.07.2019 r. 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji jakości 

na wykonane roboty budowlane na okres 
72 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 
 


