
                                                                                                           Ryjewo, dnia 26.04.2022r. 

Nr postępowania: DPS.AG.2611.05.2022 

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00110987/01 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 

ID -  e7a1674f-2deb-4654-b5bb-b48911a123ef 

 

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 25.04.2022 r. 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. zwanej dalej PZP. ( bez negocjacji) 

„BUDOWA SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W 

RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ - II ETAP” 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”  

                        ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo  

 

I. W dniu 25.04.2022 r. o godzinie 13:00 Komisja Przetargowa (powołana Zarządzeniem 

nr 5 /2022 z dnia 29.03.2022 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne 

Wzgórze” w Ryjewie  dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły w przedmiotowym 

postępowaniu o zamówienie publiczne. 

 Do terminu składania ofert tj. do godziny 12:00 dnia 25.04.2022 r. wpłynęły oferty: 

oferta nr 1 

W związku ze zmianą terminu składania ofert i wydłużeniu terminu składania ofert na 

podstawie art. 286 ust. 6-9  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U.  2021 poz. 1129 z późn.zm.)  wynikającą ze złożonych zapytań 

do postępowania, jeden Oferent złożył i  wycofał  swoją ofertę, którą złożył  ponownie  

w ustalonym czasie i terminie. 

Oferta nr 1 złożona w terminie do godziny 12:00 do dnia 25.04.2022r.  

Więcej ofert: brak 

Ofert złożonych po terminie: brak.  

II. Zamawiający, określił następującą kwotę brutto na realizację zadania, którą zamieścił 

zgodnie z art. 222 ust.4  ustawy z dnia 11.09.2019 - Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na stronie BIP i na miniportalu  w wyznaczonym 

czasie.  

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  wynosi: 215 000,00 zł  brutto 

słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100 

 

III. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 pkt.1) i 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 

następujące oferty:  

https://dpsryjewo.nowybip.pl/article/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-do-wymog-w-prz/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalny
https://dpsryjewo.nowybip.pl/article/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-do-wymog-w-prz/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalny
https://dpsryjewo.nowybip.pl/article/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-do-wymog-w-prz/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalny
https://dpsryjewo.nowybip.pl/article/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-do-wymog-w-prz/budowa-system-w-bezp-pozar-w-dps-sloneczne-wzg-rze-w-ryjewie-dla-budynk-w-mieszkalnych-b-i-c-przystosowanie-budynk-w-mieszkalny


1) Defero Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, NIP 827 230 77 68, 

KRS 0000552805, REGON 361 230 513 

 

- kwota brutto za realizację przedsięwzięcia: 209 824, 56 zł 

- okres gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy 

- okres gwarancji na zamontowany sprzęt i elektronikę: 60 miesięcy 

 

Wybór nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert. 

 

Sporządził: Misiak Jarosław 
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