
  

 

         Sosnowiec, dn. 06.06.2017r. 
  
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu  
ul. Jagiellońska 2 
41-200 Sosnowiec  
 
 

 
 

       Informacja z otwarcia ofert 
w postępowaniu nr DPS/ZP/02/2017r 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Wymiana stolarki     drzwiowej-
II piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 2 . 

 
 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu zwany dalej „Zamawiającym” na podstawie 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz.U.  z 2015 poz. 2164 zawiadamia, że: 
1.  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.06.2017r. godz. 10:30 . 
2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi 35 309,52zł brutto. 
3.   Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono 3 oferty.  
Poniżej Zamawiający podaje informacje dotyczące firm i adresów wykonawców, cen, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach . 

 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres  
Wykonawcy 

Cena Termin 
wykonania 

Okres 
gwarancji 

Termin 
płatności 

 
1 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„SEBMARK””s.c.  ul. 

Majkowska 18                  
62-800 Kalisz 

 
49 942,14 zł 

60 dni od dnia 
przekazania 

placu budowy. 
zgodny ze SIWZ 

60 
miesięcy 

Zgodny z 
warunkami 

określonymi w 
umowie 

 
2 

TM Stolarka                        
Marcin Turski 
Al. Bielska 92b 
43-100 Tychy 

 
30 267,54 zł 

60 dni od dnia 
przekazania 

placu budowy. 
zgodny ze SIWZ 

60 
miesięcy 

Zgodny z 
warunkami 

określonymi w 
umowie 

 
3 

Twoje Okna – Stolarka 
Budowlana 

Katarzyna Sobczyk 
ul. Kasprzaka 28/3 
41-303 Dąbrowa 

Górnicza 

 
35 218,80 zł     

60 dni od dnia 
przekazania 

placu budowy. 
zgodny ze SIWZ 

60 
miesięcy 

60 dni od dnia 
przekazania 

placu budowy. 
zgodny ze 

SIWZ 

 
  
 Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 



  

2 

internetowej informacji, o której mowa powyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                    
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
                  Z poważaniem  
                                  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2  
                                                                                                           w Sosnowcu 
 
                   Jadwiga Siodłak 


