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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zam wienia publicznego na: Wykonanie wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania i węzł w cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu,                                       
w podziale na 3 czę ci 
Miejski Zarząd Budynk w Mieszkalnych w Kaliszu zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 
86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam wie  publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164                       
z p n. zm.) przedkłada poniższe informacje z otwarcia złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 
 
1. Kwota, kt rą Zamawiający zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zam wienia : 708.330,84 zł, w tym: 

1) na cze  1:   285.417,28 zł brutto, 
2) na cze  2:   355.710,41 zł brutto, 
3) na cze  3:     67.203,15 zł brutto, 
 

2. Zestawienie złożonych ofert do upływu terminu składania ofert: 
 
Czę  1: Wykonanie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                                        

ul. Parczewskiego 7 i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parczewskiego 7 i Parczewskiego 8 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 

(brutto) 
w PLN 

Okres gwarancji 
jakości i 

rozszerzonej 
rękojmi za wady 

 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki  
płatności  

 
1 

ARTBIX Artur Kubik, ul. Majkowska 11, 
62-800 Kalisz 

 
353.321,15 

  
3 lata 

do dnia 
15.11.2018r. 

Zgodnie z 
SIWZ 

 
Czę  2: Wykonanie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                                        

ul. Złotej 13 i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnych przy ul. Złotej 13 i budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami 
użytkowymi przy ul. Złotej 15 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 

(brutto) 
w PLN 

Okres gwarancji 
jakości i 

rozszerzonej 
rękojmi za wady 

 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki  
płatności  

 
1 

ARTBIX Artur Kubik, ul. Majkowska 11, 
62-800 Kalisz 

 
492.821,01 

  
3 lata 

do dnia 
20.11.2018r. 

Zgodnie z 
SIWZ 

 



Czę  3: Wykonanie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi przy 
ul. Piekarskiej 2 (w zakresie lokali użytkowych) 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 

(brutto) 
w PLN 

Okres gwarancji 
jakości i 

rozszerzonej 
rękojmi za wady 

 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki  
płatności  

 
1 

ARTBIX Artur Kubik, ul. Majkowska 11, 
62-800 Kalisz 

 
83.478,74 

  
3 lata 

do dnia 
20.11.2018r. 

Zgodnie z 
SIWZ 

 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

/-/mgr inż. Ryszard Popławski 

 


