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Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na
odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

BGGN.271.21.2017.SB

Wasilków, 09.01.2018 r.

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej,
na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej,
na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

udzielam poniżej następujących informacji:
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
(wraz z podatkiem VAT): 1 000 000,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania
zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych
w ofertach (1 oferta):
1) Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,
cena (wraz z podatkiem VAT): 1 716 233,33 zł,
termin wykonania zamówienia: 01.06.2018 r.,
długość gwarancji: 60 miesięcy,
doświadczenie kierownika budowy: 6 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ.
I)
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Lista stron
ZAPYTANIE OFERTOWE NA „WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO /
SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW
WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA
DZIAŁCE O NR GEOD. 57/22 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH NA
GRUNTACH WSI ZAŚCIANKI, GM. SUPRAŚL, BGGN.6331.1.2013.z”
2016-11-25 11:37:04

Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu gminy Wasilków
2016-11-16 13:55:28

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi odśnieżania i usuwania śliskości
na jezdniach dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Wasilków
2016-11-16 10:34:00

Informacja po otwarciu ofert dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka
Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr
geod. 336
2016-11-07 15:19:16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.
Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa
jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu
„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem
Obszarze Funkcjonalnym”
2016-11-04 11:39:19

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od
dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
2016-10-31 15:20:07

Informacja o wyborze oferty dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w
zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych,
dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich
zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z
2016-10-17 12:10:21

Ogłoszenie o zamówieniu dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka
Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr
geod. 336
2016-10-11 12:02:43

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. Sport-dobry wybór
2016-10-11 10:24:44

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w
zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych,
dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich
zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013.z
2016-09-30 14:10:22
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