
PR.271.25.2014.ZP -5                                                                                        Węgliniec 09.10.2014r. 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg 

gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2014/2015. 

 

Na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o  

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy. 

ZADANIE NR 1 –  Węgliniec DROGI  – Firma Usługowo – Handlowa 

„MOTORRADW” Anna Dudas, ul. Górnicza 5, Stary W ęgliniec, 59 – 940  Węgliniec . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pani Anna Dudas zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a) 50,00 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b) 50,00 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 1 –  Węgliniec- drogi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Firma Usługowo – Handlowa 
„MOTORRADW” Anna Dudas  

ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 
59 – 940 Węgliniec 

100,00 

2. P.P.H.U. „REX – DOM” Maciej 
Wołczyk 

Strzelno 28  
59 – 930 Pieńsk  

72,33 

 

ZADANIE NR 2 -  W ęgliniec – CHODNIKI - Firma Usługowo – Handlowa 

„MOTORRADW” Anna Dudas, ul. Górnicza 5, Stary W ęgliniec, 59 – 940  Węgliniec . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pani Anna Dudas zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a) 120,00 zł brutto za 1 km odśnieżania chodników, 

b) 100,00 zł brutto za 1 km posypywania piaskiem chodników 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 2 –  Węgliniec - chodniki, wraz  z punktacją 
przyznaną  ofertom w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Firma Usługowo – Handlowa 
„MOTORRADW” Anna Dudas  

ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 
59 – 940 Węgliniec 

100,00 

 

 

 



ZADANIE NR 3 -  W ęgliniec – PARKINGI – Firma Usługowo – Handlowa 

„MOTORRADW” Anna Dudas, ul. Górnicza 5, Stary W ęgliniec, 59 – 940  Węgliniec 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pani Anna Dudas zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a) 0,25 zł brutto za 1 m2 odśnieżania parkingów, 

b) 0,10 zł brutto za 1 m2 posypywania parkingów piaskiem  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 3 –  Węgliniec - parkingi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Firma Usługowo – Handlowa 
„MOTORRADW” Anna Dudas  

ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 
59 – 940 Węgliniec 

100,00 

 

ZADANIE NR 4 -  RUSZÓW- DROGI -  P P-U-H.  „EDI” Ed ward Stasiak, ul. Polna 7, 

59 – 950  Ruszów . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Edward Stasiak zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  54,50 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b)  54,50 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 4 –  Ruszów- drogi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P P -.U.-H.  „EDI” Edward Stasiak 
 

ul. Polna 7, 59 – 950 Ruszów 100,00 

 

ZADANIE NR 5 -  RUSZÓW-  CHODNIKI - P P-U-H.  „EDI”  Edward Stasiak, ul. 

Polna 7, 59 – 950  Ruszów . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Edward Stasiak zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu  

a)    50,00 zł brutto za 1 km odśnieżania chodników, 

b)    50,00 zł brutto za 1 km posypywania piaskiem chodników 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 5 –  Ruszów- chodniki, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P P -.U.-H.  „EDI” Edward Stasiak 
 

ul. Polna 7, 59 – 950 Ruszów 100,00 

 

 

 



ZADANIE NR 6 -  RUSZÓW- PARKINGI -  P P-U-H.  „EDI”  Edward Stasiak, ul. Polna 

7, 59 – 950  Ruszów  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Edward Stasiak zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)    1,00 zł brutto za 1 m2 odśnieżania parkingów, 

b)    1,00 zł brutto za 1 m2 posypywania parkingów piaskiem  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 6 –  Ruszów - parkingi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P P -.U.-H.  „EDI” Edward Stasiak 
 

ul.Polna 7, 59 – 950 Ruszów 100,00 

 

ZADANIE NR 7 -  Czerwona Woda – DROGI – Kellner Franciszek, ul. Świerczewskiego 

9, Czerwona Woda , 59 – 940 Węgliniec . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Franciszek Kellner zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  40,00 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b)  50,00 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 5– Czerwona Woda - drogi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom 
w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P.P.H.U. „REX – DOM” Maciej 
Wołczyk 

Strzelno 28  
59 – 930 Pieńsk  

62,41 

2. Franciszek Kellner ul. Świerczewskiego 9, 59 – 940 
Czerwona Woda  

100,00 

ZADANIE NR 8 -  Czerwona Woda – PARKINGI– Pan Franciszek Kellner, ul. 

Świerczewskiego 9, czerwona Woda, 59 – 940  Węgliniec . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Franciszek Kellner zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu  

a)   0,30 zł brutto za 1 m2 odśnieżania parkingów, 

b)   0,35 zł brutto za 1 m2 posypywania parkingów piaskiem  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 8– Czerwona Woda parkingi, wraz  z punktacją przyznaną  
ofertom w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P.P.H.U. „REX – DOM” Maciej 
Wołczyk 

Strzelno 28  
59 – 930 Pieńsk  

59,26 

2. Franciszek Kellner ul. Świerczewskiego 9, 59 – 940 
Czerwona Woda  

100,00 

 



ZADANIE NR 9 -  Stary Węgliniec –  DROGI - Firma „ASTRA” Andrzej 

Mazurkiewicz, ul.Główna 4, 59 -940 Stary Węgliniec .  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Andrzej Mazurkiewicz  zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  59,92 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b)  30,62 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 9 – Stary Węgliniec - drogi, wraz z punktacją przyznaną  ofertom 
w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Firma „ASTRA” Andrzej 
Mazurkiewicz   

ul.Główna 4, Stary Węgliniec . 

 

100,00 

2. Firma Usługowo – Handlowa 
„MOTORRADW” Anna Dudas  

ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 
59 – 940 Węgliniec 

64,28 

 

ZADANIE NR 10 -  Stary Węgliniec – PARKINGI - Firma Usługowo – Handlowa 

„MOTORRADW” Anna Dudas, ul. Górnicza 5, Stary W ęgliniec, 59 – 940  Węgliniec 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pani Anna Dudas  zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  0,70 zł brutto za 1 m2 odśnieżania parkingów, 

b)  0,85 zł brutto za 1 m2 posypywania parkingów piaskiem  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 10 – Stary Węgliniec - parkingi, wraz z punktacją przyznaną  
ofertom w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Firma „ASTRA” Andrzej 
Mazurkiewicz   

ul.Główna 4, Stary Węgliniec . 

 

38,00 

2. Firma Usługowo – Handlowa 
„MOTORRADW” Anna Dudas  

ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 
59 – 940 Węgliniec 

100,00 

 

ZADANIE NR 11 -  Piaseczna –DROGI – Pluskota Grzegorz – Usługi leśno – rolne , 

Jagodzin 38/1, 59-950 Ruszów  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan  Grzegorz Pluskota zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  53,00 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b)  41,00 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 11 –  Piaseczna - drogi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Pluskota Grzegorz  
 

Jagodzin 38/1 59 -950 Ruszów  100,00 

 



ZADANIE NR 12 -  Piaseczna – Parkingi – Pluskota Grzegorz – Usługi leśno – rolne , 

Jagodzin 38/1, 59-950 Ruszów  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan  Grzegorz Pluskota zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  0,50 zł brutto za 1 m2 odśnieżania parkingów, 

b)  0,50 zł brutto za 1 m2 posypywania parkingów piaskiem  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 12 –  Piaseczna - parkingi, wraz  z punktacją przyznaną  ofertom 
w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Pluskota Grzegorz  
 

Jagodzin 38/1 59 -950 Ruszów  100,00 

 

ZADANIE NR 13 -  Jagodzin – drogi - Pluskota Grzegorz Usługi leśno - rolne, Jagodzin 

38/1, 59-950 Ruszów  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan  Grzegorz Pluskota zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu  

a)  53,00 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b)  41,00 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr  13 –  Jagodzin – drogi , wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Pluskota Grzegorz  
 

Jagodzin 38/1 59 -950 Ruszów  100,00 

 

ZADANIE NR 14-  Kościelna Wieś i Okr ąglica -P P-U-H.  „EDI” Edward Stasiak, ul. 

Polna 7, 59 – 950  Ruszów . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Edward Stasiak  zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  58,00 zł brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b)  58,00 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo - solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 14 – Kościelna Wieś i Okrąglica wraz  z punktacją przyznaną  
ofertom w kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P P -.U.-H.  „EDI” Edward Stasiak 
 

ul. Polna 7, 59 – 950 Ruszów 100,00 

 
 

 

 



ZADANIE NR 15 -  Zielonka  P.P.H.U. „REX – DOM” Mac iej Wołczyk, Strzelno 28, 59 

– 930 Pieńsk . 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest 

cena. Pan Maciej Wołczyk  zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

a)  69,12 brutto za 1 km odśnieżania drogi, 

b) 69,12 zł brutto za 1 km posypywania drogi mieszanka piaskowo – solną 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 15 – Zielonka wraz  z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium 
cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. P.P.H.U. „REX – DOM” Maciej 
Wołczyk 

Strzelno 28  
59 – 930 Pieńsk  

100,00 

2. Firma Usługowo – Handlowa 
„MOTORRADW” Anna Dudas  

ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 
59 – 940 Węgliniec 

70,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




