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Pabianice, dnia 09.08.2018 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
DM.272.48.2018 

................................................. 
                       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 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice 
(rekonstrukcja)”  na przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 
09.08.2018 r. o godzinie 1215 Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych 
ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć 
kwotę 799.304,85 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 
cztery złote 85/100). 
Następnie Przewodnicząca Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach prowadzonego 
postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynęło pięć (5) ofert, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwartych zostało pięć (5) ofert: 
 
I.  OFERTA NR 1 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- KRAL Sp. z o. o. 
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 32/34 
90-643 Łódź 

2. Cena oferty z VAT - 698.927,35 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 45 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienia publiczne.  

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc 
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 

- Zakład Remontowo Drogowy  
Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Piotrkowska 276 bud. A 
90-361 Łódź 

2. Cena oferty z VAT - 798.890,09 zł  
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3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 
nie dłuższym niż 45 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienia publiczne.  

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc 
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 

- WŁODAN 
Andrzej Włodarczyk 
Spółka Jawna 
Porszewice 31 
95-200 Pabianice 

2. Cena oferty z VAT - 797.193,75 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 45 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienia publiczne.  

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc 
od dnia końcowego odbioru robót. 

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

 
 
 
IV.  OFERTA NR 4 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 
ul. Południowa 17/19 
97-300 Piotrków Trybunalski 

2. Cena oferty z VAT - 712.308,09 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 45 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienia publiczne.  

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc 
od dnia końcowego odbioru robót. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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V. OFERTA NR 5 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Larkbud Sp. z o. o. 
ul. Piotrkowska 173 lok. 500 
90-447 Łódź 

2. Cena oferty z VAT - 707.302,28 zł   
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 45 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienia publiczne.  

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc 
od dnia końcowego odbioru robót. 

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

 
 
 
 
 

    Starosta Pabianicki 
 
 
       /-/ Krzysztof Habura 
 
 


