
 
Zamawiający: 

 

Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 

 
Znak sprawy: ZSR.271.1.2020 

Ostróda, dnia: 09.03.2020 r. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania znak: ZSR.271.1.2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: 

Adaptacja i rozbudowa budynku garażowego na pracownię zajęć 
praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach 

projektu „Akademia agrobiznesu”  

ETAP I 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że: 

 
I. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji przetargowej podał kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 

w wysokości 250 584,70 zł brutto. 
 

II. Oferty złożyły następujące firmy: 

1. OFERTA nr 1 – MEZARIST Michał Zarembski, ul. Janowicza 15/19 10-692 Olsztyn, 
oferta złożona w dniu 09.03.2020 r., godz. 0938: 
- oferta cenowa brutto – 408 745,97 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 5 lat; 

 
2. OFERTA nr 2 – RANTECH Sp. z o.o., Gutkowo 80A, 11-041 Olsztyn, 

oferta złożona w dniu 09.03.2020 r., godz. 1105: 
- oferta cenowa brutto – 509 685,59 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 5 lat. 

 
3. OFERTA nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TERC-BUD” Henryk Tercjak, Grabinek 21a,  

14-106 Szyldak, 
oferta złożona w dniu 09.03.2020 r., godz. 1438: 
- oferta cenowa brutto – 549 686,88 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 5 lat. 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

do 12.06.2020 roku. 
 

IV. Płatności: Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 



 
V. Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

VI. Miejsce/termin otwarcia oferty: siedziba Zamawiającego w dniu 09.03.2020 r. godz. 15:15. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji 
przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust.1 pkt. 23) ustawy Pzp z wyżej wymienionymi wykonawcami. 

Zamawiający 
 

/-/ Andrzej Matusiak 
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