
        

                  
Lipnica Wielka dn. 16.11.2016 r. 

Informacja z otwarcia ofert 
Szanowni Państwo  
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Otwarcie ofert na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 
sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania	odbyło	się	w	dniu	16.11.2016	r.	o	godz.	10:15. 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia:   

Zadnie nr I – sołectwo Murownica -  45.000,00  zł brutto 

Zadanie nr II – sołectwo Centrum - 63.000,00  zł brutto 

Zadanie nr III – sołectwo Skoczyki – 55.000,00 zł brutto 

Zadanie nr IV- sołectwo Przywarówka – 53.000,00 zł brutto 

Zadanie nr V – sołectwo Kiczory – 68.000,00 zł brutto 

 
Do upływu terminu składania ofert (16.11.2016. r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 
 

nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Zadanie 
nr  

Cena oferty (zł 
brutto) 

Termin 
wykonania  

warunki 
płatności  

1. 

 
ROBOTY BUDOWLANE I 

REMONTY 
Jerzy Polaczek 

34-483 Lipnica Wielka 104B 

I 

53.448,60 zł 
 

do 
30.04.2017 

zgodnie ze 
SIWZ  

Stawka ryczałtowa  
za odśnieżenie 1 km drogi 
– 88,56 zł brutto 

Stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 km 
drogi – 324,00 zł brutto 

Wykonawca złożył ofertę na zadanie nr I 

2. 

 
FHU „ZBAZIN” 

Józef Garaj  
34-483 Lipnica Wielka,  

Kiczory 40 A 

I - - - 

II 

112.111,93 

do 
30.04.2017 

zgodnie ze  
SIWZ Stawka ryczałtowa 

za odśnieżenie 1 km 
drogi – 113,40 zł brutto 
Stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 
km drogi – 435,24 zł 
brutto 

III 

90.561,73 

do 
30.04.2017 

zgodnie ze 
SIWZ Stawka ryczałtowa 

za odśnieżenie 1 km 
drogi – 117,18 zł brutto 
Stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 



        

                  
km drogi – 435,24 zł 
brutto 

IV 

75.571,59 

do 
30.04.2017 

zgodnie ze 
SIWZ Stawka ryczałtowa 

za odśnieżenie 1 km 
drogi – 129,17 zł brutto 
Stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 
km drogi – 435,24 zł 
brutto 

V 

104.664,85 

do 
30.04.2017 

zgodnie ze 
SIWZ Stawka ryczałtowa 

za odśnieżenie 1 km 
drogi – 129,17 zł brutto 

Stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 
km drogi – 435,24 zł 

brutto 

 


