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Post~powanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronistawie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji : 
Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzen poprzez rozbudow~ dr6g: Kraszewo - Skariynek -lebki Wielkie; w miejscowosci Bronistawie i przebudow~ ul. 
Przedszkolnej w miejscowosci Ojrzen - przetarg II 
Znak sprawy: ZPU.271.3.2017 

Ojrzen, 20.04.2017 r. 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w post~powaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronislawie na odcinku od km 

0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzen poprzez rozbudow~ dr6g: Kraszewo - Skariynek - tebki Wielkie; w 
miejscowosci Bronislawie i przebudow~ ul. Przedszkolnej w miejscowosci Ojrzen - przetarg II, Znak sprawy: ZPU.271.3.2017, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
1. Otwarcie ofert odbylo si~ w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 11:15 w: Urz~dzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej - pok6j nr 28, w miejscu i terminie 

wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami okreslonymi wart. 43 ust 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych. 
2. Zamawiajc1cy: Gmina Ojrzeri, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeri 
3. Kwota, jakc1 zamawiajc1cy zamierza przeznaczyc: na sfinansowanie zam6wienia: 249.847,32 zl brutto na cale zam6wienie. 
4. Firmy oraz adresy wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zam6wienia, okresy gwarancji i warunki pla_tnosci zawarte w ofertach. 

Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie term in ptatnosci 
otwarcia ofert 

Konsorcjum: Z.U.H. ,, MAR BUD" ini. 213.148,74 zt 

Mariusz Pi~tka, ul. Reutta 16 ,,B" 06-400 

Ciechan6w - Lider, Z.U.H. ,,KOPTRANS" 

Witold Pi~tka, ul. Mazowiecka 9a, 06-

400 Ciechan6w - Partner 

Przedsi~biorstwo Transportowo - 153.939,54 zt 

Handlowe ,,WAPNOPOL" Nowakowski 

Adam ul. Nadrzeczna 12, 06-450 
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wynagrodzenia 
wykonawcy I 
Warunki ptatnosci 
Zgodny z SIWZ {30 dni) 

Zgodny z SIWZ {30 dni) 

GMINA OJRZEN 
06-456 Ojrzen 

ul. Ciechanowska 27 
NIP 566-187-43-65 

termin wykonania zam6wienia Okres gwarancji 

30 dni od daty podpisania 60 miesi~cy 
umowy 

30 dni od daty podpisania 60 miesi~cy 

umowy 

Podpis Zamawiajc1cego: 

Zdzis.~~ /};{itk,r€-,ie .................. 




