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Dotyczy postepowania na zadanie pn. „„Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo 

- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap III” 

 

Powiat Grodziski, reprezentowany przez Zarząd prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo - Kotusz - granica 

powiatu - etap III" 

na podstawie art. 222 ust. 5 ww. ustawy, przekazuje informacje dotyczące otwarcia ofert.   

Zamawiający informuje, iż w dniu 29.09.2022 roku o godz. 10.10 odbyło się otwarcie ofert.  

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.: 

- oferta nr 1 została złożona przez Wykonawcę: Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, 

ul. Gorzelniana 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, cena 1 956 192,25 zł brutto, okres gwarancji –   

60 miesięcy,   termin realizacji zamówienia – 11 miesięcy od daty podpisania umowy, warunki 

płatności – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ, 

- oferta nr 2 została złożona przez Wykonawcę: Całus Sp. z o.o., sp. k., Boruja Nowa 47B, 64-300 

Nowy Tomyśl, cena 1 826 527,25 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy,  termin realizacji 

zamówienia –  11 miesięcy od daty podpisania umowy, warunki płatności – zgodnie ze wzorem 

umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

- oferta nr 3 została złożona przez Wykonawcę: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., spółka 

komandytowo – akcyjna, ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, cena  1 961 080,02 zł brutto, 

okres gwarancji –   60 miesięcy,  termin realizacji zamówienia – 11 miesięcy od daty podpisania 

umowy, warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.  

- oferta nr 4 została złożona przez Wykonawcę: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, 55-040 

Kobierzyce, cena 2 662 508,43 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy,  termin realizacji 

zamówienia – 11 miesięcy od daty podpisania umowy, warunki płatności – zgodnie ze wzorem 

umowy stanowiącym załącznik do SWZ 
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