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Znak sprawy: Wierzba, dnia 21 września 2021 r.  
ZP-1/2021/PN 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy dachu hangaru, 
PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida” - znak sprawy:  
ZP-1/2021/PN. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH 

  

Zamawiający – Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, działając na podstawie art. 222 

ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz    siedzibach  lub  miejscach prowadzonej  działalności  

gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu do niniejszego pisma:  
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych sporządzona na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 
  



 

 

 
Informacja z otwarcia ofert sporządzona na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn. „Wykonanie robót budowlanych 

w zakresie naprawy dachu hangaru, PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida” - znak sprawy nr ZP-1/2021/PN. 

 

 

W odpowiedzi na przesłane Wykonawcom zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, do dnia 21.09.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty 

dodatkowe.  

Informacje dotyczące: 

1) nazw  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz    siedzibach  lub  miejscach prowadzonej  działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

- wskazane zostały poniższej w tabeli:  

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) Wykonawcy Adres Wykonawcy 
Cena oferty brutto  

(z podatkiem VAT) w PLN 

1 TAMA FARBY-LAKIERY sp. z o.o.  
ul. Olsztyńska 3 

12-200 PISZ 
299 666,19 

2 BIM Irena Bełdycka, Mariusz Bełdycki s.c. 
Jęcznik 8  

12-100 SZCZYTNO 
430 000,01 
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