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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
  

 

Nr sprawy 052/2022                         Bydgoszcz, dnia 27.10.2022 r. 
 

Informacja z otwarcia ofert  
z dnia 27.10.2022 r. 

 
Dotyczy postępowania: „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w Bydgoszczy 
w 2022 r.”, Nr sprawy 052/2022 (tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 uPzp). 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

1. firm oraz adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
2. cen lub kosztów, 
3. gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zawarte w ofertach: 

Część I: 

Nr 
   oferty 

Nazwa (firma) i adres  
Wykonawcy 

Cena oferty brutto w PLN 
  Gwarancja jakości  

na wykonane roboty budowlane 

1 
BPRD Sp. z o.o.  
ul. Glinki 148  
85-861 Bydgoszcz 

Cena brutto oferty łącznie z prawem opcji: 
949 867,50 PLN, w tym: 
- cena brutto za wykonanie zamówienia 
podstawowego: 474 933,75 PLN 
- cena brutto za wykonanie zamówienia 
wynikającego z prawa opcji: 474 933,75 PLN 

5 lat 

 

 
Część II: 

Nr 
  oferty 

Nazwa (firma) i adres  
Wykonawcy 

Cena oferty brutto w PLN 
  Gwarancja jakości  

na wykonane roboty budowlane 

1 
BPRD Sp. z o.o.  
ul. Glinki 148  
85-861 Bydgoszcz 

Cena brutto oferty łącznie z prawem opcji: 
1 824 896,26 PLN, w tym: 
- cena brutto za wykonanie zamówienia 
podstawowego: 912 448,13 PLN 
- cena brutto za wykonanie zamówienia 
wynikającego z prawa opcji: 912 448,13 PLN 

4 lat 

2 
STRABAG Sp. z o.o.  
ul. Parzniewska 10  
05-800 Pruszków 

Cena brutto oferty łącznie z prawem opcji: 
2 291 910,16 PLN, w tym: 
- cena brutto za wykonanie zamówienia 
podstawowego: 1 145 955,08 PLN 
- cena brutto za wykonanie zamówienia 
wynikającego z prawa opcji: 1 145 955,08 PLN 

5 lat 

 
 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 


