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Pruszcz Gdański 29.09.2020 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg 
gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański  
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 29.09.2020 o godz. 
12:00 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 3 587 000,00 zł (brutto) 

w tym dla: 

części 1 - 328 000 zł  części 2 - 303 000 zł   

części 3 - 409 000 zł  części 4 - 386 000 zł   

części 5 - 289 000 zł  części 6 - 538 000 zł   

części 7 - 299 000 zł  części 8 - 373 000 zł   

części 9 - 208 000 zł  części 10 - 245 000 zł   

części 11 - 209 000 zł   

 
 
Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w 
terminie wraz z cenami, czasem reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do 
przystąpienia do realizacji usługi i warunkami płatności zawartymi w ofertach.  
 
Zestawienie złożonych ofert na poszczególne rejony: 
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Lp. 

 
 

Nazwa 
Wykonawcy 

 
kryteria oceny ofert 

REJON I- Wiślinka REJON II- Przejazdowo REJON III- Wiślina REJON IV - Rokitnica REJON V- Juszkowo REJON VI - Straszyn 
cena 
oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do 

przystąpienia 
do realizacji 

usługi 

cena 
oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do 

przystąpienia 
do realizacji 

usługi 

cena oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do 

przystąpienia 
do realizacji 

usługi 

cena oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do 

przystąpienia 
do realizacji 

usługi 

cena 
oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do 

przystąpienia 
do realizacji 

usługi 

cena 
oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do 

przystąpienia 
do realizacji 

usługi 

1 Zakład 
Remontowo 
Budowlany 
„BROMIX” Sp. j. 
Kaszuba 
Mirosław i 
Kaszuba 
Sławomir  
ul.Wyzwolenia35, 
Gdańsk 80-537 

614 625,60 1 549 976.80 1 - - - - - - - - 

2 Prace Ziemne 
Ewaryst Wenta 
Sulmin  
83-331 Macierzy 
Szkolnej 1 

- - - - - - - - - - - - 

3 BUJAREH Anna 
Bujałkowska  
ul. Chopina 4, 83-
000 Pruszcz Gd 

- - - - 609 678,40 1 575 483,20 1 - - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 

Lp. 
 
 

Nazwa Wykonawcy 

 
kryteria oceny ofert 

REJON VII- Łęgowo REJON VIII- Jagatowo REJON IX - Rotmanka REJON X - Cieplewo REJON XI- Borkowo  
cena 
oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do przystąpienia 

do realizacji 
usługi 

cena oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do przystąpienia 

do realizacji 
usługi 

cena oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do przystąpienia 

do realizacji 
usługi 

cena oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do przystąpienia 

do realizacji 
usługi 

cena oferty 
brutto 

 

czas reakcji od 
otrzymania 

telefonicznego 
polecenia 

Zamawiającego 
do przystąpienia 

do realizacji 
usługi 

 

1 Zakład Remontowo 
Budowlany „BROMIX” Sp. j. 
Kaszuba Mirosław i Kaszuba 
Sławomir  
ul.Wyzwolenia35, Gdańsk 
80-537 

- - - - - - - - - - 

2 Prace Ziemne Ewaryst 
Wenta Sulmin  
83-331 Macierzy Szkolnej 1 

295 366,40 1 401 470,00 1 - - 243 152,00 1 - - 

3 BUJAREH Anna 
Bujałkowska  
ul. Chopina 4, 83-000 
Pruszcz Gd 

- - - - - - - - - -  

 
 
Z poważaniem, 
Justyna Zalewska 


