
 

 

ZP.271.02.2019.D                                                                                                 Złotów, 28.01.2018 r. 

Informacja 
dotycząca otwarcia ofert 

     

         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa 

kruszywa drogowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy 

Złotów”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych: 

 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 160.000,00 zł, 

w tym na sfinansowanie:  części 1 zamówienia – 100.000,00 zł, 

                                       części 2 zamówienia – 60.000,00 zł 

                                      

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

Część 1 zamówienia: dostawa kruszywa frakcji 31,5mm do 63mm. 

1) Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Ruszkowski 

   ul. Poznańska 16/5,  64-915 Jastrowie 

a) cena oferty: 51,66 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

2) PPU EKO-ZEC Sp. z o.o. 

   ul. Energetyczna 7A,  61-017 Poznań 

a) cena oferty: 76,26 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

3) P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling 

   ul. Starodworcowa 12,  89-410 Więcbork 

a) cena oferty: 48,95 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

4) Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński 

   ul. Norwida 9/7,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 43,05 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

 

Część 2 zamówienia: dostawa kruszywa frakcji 0 - 31,5mm 

1) Sebastian Stadnik „SPG POLSKA TRUCK” 

    Mieczków 24A, 55-311 Kostomłoty 

a) cena oferty: 94,71 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

2) P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling 

   ul. Starodworcowa 12,  89-410 Więcbork 

a) cena oferty: 120,54 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

 



 

 

3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ryszard Serówka 

   Batorowo 14,  77-420 Lipka 

a) cena oferty: 66,42 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

4) Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński 

   ul. Norwida 9/7,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 114,39 zł/t 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji dostawy: 2 dni od zamówienia 

 


