
Radom, dnia 02.11.2016r.                                                                                     Znak sprawy:  1/2016/ZP 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rewitalizacja 
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20”. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 5.000.000,00 zł 
brutto. Ponadto Zamawiający przedstawia poniżej firmy oraz adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie oraz informacje dot. w/w ofert (ceny ofertowe, termin wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz zawarte              
w ofertach informacje dot. pozostałych kryteriów oceny ofert): 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Max. termin 
wykonania 

zamówienia 

Okres 
udzielonej 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

Ilość osób,              
o których mowa 
w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp, 
zatrudnianych 
przy realizacji 

zamówienia 

1. MERX Sp. z o.o. 
ul. Bukowskiego 1/40 
15-066 Białystok 

5.697.207,42 zł 31.03.2018r. 5 lat Wynikają 
z SIWZ 

5 osób 

2. Przedsiębiorstwo 
Remontowo Budowlane  
AGAD Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowskiego 23B 
87-100 Toruń 

6.524.806,14 zł 31.03.2018r. 5 lat Wynikają 
z SIWZ 

5 osób 

3. Korporacja Budowlana 
DARCO 
ul. Garbarska 53 
26-600 Radom 

4.286.333,41 zł 31.03.2018r. 10 lat Wynikają 
z SIWZ 

5 osób 

4. ROSA-BUD Spółka 
Akcyjna 
ul. Gazowa 5/7 
26-600 Radom 

4.379.832,99 zł 31.03.2018r. 10 lat Wynikają 
z SIWZ 

5 osób 

5. ARBUD Sp. z o.o.  
Spółka Komandytowa 
ul. Staroopatowska 24 
lok. 52 
26-600 Radom 

4.921.000,00 zł 31.03.2018r. 5 lat Wynikają 
z SIWZ 

5 osób 

Ponadto Zamawiający przypomina, że stosownie do wymagań określonych w art. 24 ust. 11 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej niniejszej informacji (tj. od dn. 2 listopada 2016r.), jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej. W przypadku gdy Wykonawca jest powiązany z innymi oferentami, wraz ze 
złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania te nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Możliwe do wykorzystania wzory stosownych oświadczeń stanowią zał. do SIWZ. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej     Kierownik Zamawiającego 


