
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                    
 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą” 
 

 
Stare Babice, dnia 27 lutego 2023 r. 

WIZiF.271.8.2023 
  
 
Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersa w miejscowości Janów 
wraz z infrastrukturą” 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 222 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) informuje:  
 
Zamawiający przed otwarciem ofert na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice udostępnił 
informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 8 840 246 zł. 
W niniejszym postępowaniu w terminie składania tj. do 27.02.2023 r. do godz. 12:00 wpłynęło 6 ofert: 

 
1) Oferta nr 1 – oferta złożona przez Wykonawcę DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

(01-029) przy ul. Dzielnej 21/47; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 9 283 302 zł, 
b) kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące; 

2) Oferta nr 2 – oferta złożona przez Wykonawcę INSTALNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

(00-910) przy Aleja Gen. Chruściela 106/4; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 

a) kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 11 314 770 zł, 
b) kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące; 

3) Oferta nr 3 – oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie (02-495) przy ul. Szomańskiego 8; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) –10 860 900 zł, 
b) kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące; 

4) Oferta nr 4 – oferta złożona przez Wykonawcę TIT Bruk Tomasz Knopik z siedzibą w miejscowości 
Nowe Miasto (26-420) przy ul. Tomaszowskiej 42/30/9; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 11 346 209,42 zł, 
b) kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące; 

5) Oferta nr 5 – oferta złożona przez Wykonawcę ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z siedzibą  
w miejscowości Milanówek (05-822) przy ul. Dębowej 8/45; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 9 384 900 zł, 
b) kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące; 
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6) Oferta nr 6 – oferta złożona przez Wykonawcę WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. z siedzibą  
w miejscowości Łomnica 39 (08-430 Żelechów); oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
a) kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 14 145 000 zł, 
b) kryterium oceny K2 przedłużona rękojmia za wady – o kolejne 24 miesiące; 

 
 
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone są we wzorze umowy i są takie same  
dla wszystkich Wykonawców. 
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