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Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego” w
obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza
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Wasilków, 11.08.2017 r.

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego”
w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.
Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego”
w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza
udzielam poniżej następujących informacji:
I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
(wraz z podatkiem VAT): 250 000,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:
1) Wykonawca: „Telan” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz Spółka jawna,
adres siedziby: 15-156 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 11
cena (wraz z podatkiem VAT): 220 133,10 zł,
termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
2) Wykonawca: „Elbor” Eugeniusz Borowik,
adres siedziby: 15-540 Białystok, ul. Żubrów 25
cena (wraz z podatkiem VAT): 206 271,00 zł,
termin wykonania zamówienia: 50 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
3) Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych mgr inż. Mirosław Naliwajko
adres siedziby: 15-196 Białystok, ul. Jana Brzechwy 25
cena (wraz z podatkiem VAT): 217 341,00 zł,
termin wykonania zamówienia: 50 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ.
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Informacja o wyborze oferty dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną BGGN.271.11.2016
2016-09-07 15:03:52

Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną
2016-09-02 08:48:01

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków 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”
2016-08-30 11:46:10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do
zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-24 14:09:17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-24 14:05:56

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny
395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z
dokumentacją techniczną
2016-08-23 15:58:21

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu 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”
2016-08-19 08:50:06

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
2016-08-17 13:26:33

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. dostawy
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach,
gm. Wasilków

gm. Wasilków
2016-08-17 13:21:12
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