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                                                                        Białystok, 12 czerwca 2020 r. 

Nazwa Zamawiającego:  

XIV Liceum Ogólnokształcące  

im. Ryszarda Kaczorowskiego  

w Białymstoku  

ul. Upalna 26; 15-668 Białystok  

tel. (85) 661-29-02 

e-mail: lo14@um.bialystok.pl  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający, stosownie do postanowień wynikających z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: 

ustawą Pzp, informuje, że 12 czerwca 2020 r. o godz. 09:15 miało miejsce publiczne otwarcie 

złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Adaptacja na przedszkole części budynku XIV LO 

w Białymstoku, os. Słoneczny Stok, ul. Upalna 26”. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 21 sierpnia 2020 r. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 5 ww. ustawy, w poniższym zestawieniu 

przedstawiono oferowaną cenę, termin gwarancji oraz kwotę brutto przeznaczoną 

na sfinansowanie zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi złożonych ofert: 
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Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 489.320,00 zł 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Oferowana kwota 

brutto 

Termin 

gwarancji 

1 

"BAZ-BUD" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

inż.. Bazyl Stepaniuk 

ul. Stokrotki 37 

15-554 Białystok 

     556 575,00 zł  84 m-ce 

2 

KOMPLEKS BUDOWNICTWO 

Tomasz Wądołowski 

ul. J. Soplicy 7 

15-521 Zaścianki 

     482 059,00 zł  84 m-ce 

3 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego 

"HYDROS"  

Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza sp.j. 

ul. Dąbrowskiego 28; 15-950 Białystok 

     541 200,00 zł  84 m-ce 

4 

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz - usługi 

budowlane 

ul. Gen. J.Bema 99/33;  

15-370 Białystok 

     551 040,00 zł  60 m-cy 

 

 

 

               /-/ Leszek Kochanowski 

          Dyrektor 

XIV Liceum Ogólnokształcącego 

             w Białymstoku 


