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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 – część nr 9” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem 604527-N-2020 w dniu 30.10.2020 r. 

 

 

I. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 13.053,83 zł 

brutto  

 

 

II. Oferty złożyli: 

 

1. OFERTA nr 1 

Nazwa: Usługi Koparko-Ładowarką Andrzej Palikij 

Adres: ul. A. Mickiewicza 2/14, 37-310 Nowa Sarzyna 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 150,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 70,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 80,00 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 Socjalna GMINOVA 

Adres: Giedlarowa 338, 37-300 Leżajsk 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 100,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 50,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 50,00 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. 

 

3. OFERTA nr 3 

Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcza Sp. z o.o. 

Adres: Tryńcza 118, 37-204 Tryńcza 

Cena brutto za 1 km utrzymania dróg: 240,00 zł, w tym: 

cena za 1 km odśnieżania: 120,00 zł brutto 

cena za 1 km zwalczania gołoledzi: 120,00 zł brutto 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia: od 2 godzin do 3 godzin 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 



Strona 2 z 2 

 

 

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. 

 

 


