
                           Wierzawice 874,   37-300 Leżajsk 
                     tel./fax. (17) 242 00 78,   242 60 94 
              sm-park@sm-park.pl,  www.sm-park.pl 

 

NIP   816 16 14 875, REGON 180 054 074 

Wysokość kapitału zakładowego: 31 376 500,00 PLN 

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000238948 

Bank Pekao - nr rachunku bankowego: 11 1240 1792 1111 0010 3998 8936 

Wierzawice, 22.10.2020 r. 

SMP/UZP/21210/2020/07/01 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. 

zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zimowe utrzymanie dróg 

w miejscowościach Gminy Leżajsk” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 597392-N-2020 w dniu 14.10.2020 r. 

 

 

I. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę:  

215.164,03 zł brutto w tym, że na: 

1. Część nr 1 Maleniska i Hucisko przeznacza kwotę 15.832,66 zł brutto 

2. Część nr 2 Brzóza Królewska przeznacza kwotę 36.264,98 zł brutto 

3. Część nr 3 Stare Miasto przeznacza kwotę 17.916,80 zł brutto 

4. Część nr 4 Przychojec przeznacza kwotę 15.485,31 zł brutto 

5. Część nr 5 Dębno i Chałupki Dębiańskie przeznacza kwotę 24.505,34 zł brutto 

6. Część nr 6 Gwizdów i Biedaczów przeznacza kwotę 18.477,05 zł brutto 

7. Część nr 7 Giedlarowa przeznacza kwotę 39.161,48 zł brutto 

8. Część nr 8 Wierzawice przeznacza kwotę 34.466,58 zł brutto 

9. Część nr 9 Piskorowice i Rzuchów przeznacza kwotę 13.053,83 zł brutto 

 

 

II. Oferty złożyli: 

 

1. OFERTA nr 1 

Nazwa: SUPEREX Janusz Rozlazły 

Adres: Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

 

Część nr 3 – Stare Miasto 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 140,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 70,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 70,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

Część nr 4 - Przychojec 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 98,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 49,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 49,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 
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Część nr 5 – Dębno i Chałupki Dębniańskie 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 90,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 45,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 45,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

Część nr 6 – Gwizdów i Biedaczów 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 80,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 40,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 40,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

Część nr 7 - Giedlarowa 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 80,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 40,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 40,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

Część nr 8 - Wierzawice 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 80,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 40,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 40,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

 

2. OFERTA nr 2 

Nazwa: Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 

Adres: 37-306 Grodzisko Dolne 125C 

 

Część nr 5 – Dębno i Chałupki Dębniańskie 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 121,50 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 52,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 69,50 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 
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3. OFERTA nr 3 

Nazwa: Dariusz Motyka Usługi Rolniczo-Drogowe 

Adres: Maleniska 70a, 37-307 Brzóza Królewska 

 

Część nr 1 – Maleniska i Hucisko 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 98,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 35,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 63,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

 

Część nr 2 – Brzóza Królewska 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 98,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 35,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 63,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

 

 

4. OFERTA nr 4 

Nazwa: Usługi koparko-ładowarką Grabarz Mirosław 

Adres: 37-307 Brzóza Królewska 607a 

 

Część nr 2 – Brzóza Królewska 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 139,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 66,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 73,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

 

Część nr 6 – Gwizdów i Biedaczów 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 145,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 70,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 75,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: do 1 godziny 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust 11 uPzp, każdy z Wykonawców składa „Oświadczenie 

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej”, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (stanowiący załącznik nr 3 do 

siwz) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 uPzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 


