
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Sędziszowie Małopolskim.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690511170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3-go Maja 11

1.5.2.) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2216 684

1.5.8.) Numer faksu: 17 2216 633

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgkim@pgkim-sedziszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-sedziszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Eksploatacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych, Pobór oczyszczanie i rozprowadzanie wody.
Gospodarowanie odpadami .

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Sędziszowie Małopolskim.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7f1825f-8efe-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120903/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13 12:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00060522/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/2022/PGKiM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania
ofert częściowych. 
2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z
tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. 
Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I – dostawa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (gat. I), frakcja 0-31,5 mm – 850 ton.
Dostawa kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. 
Dostawa kruszyw ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego
potrzeby dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po godzinie 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć
dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu,
zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca (Dostawca).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 35785,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania
ofert częściowych.
2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z
tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb.
Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ II – dostawa kruszywa grubego (gat. I), frakcja 31,5-63 mm – 270 ton, 
ton.Dostawa kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. Dostawa
kruszyw ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie
Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby
dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po godzinie 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia
następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu,
zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca
(Dostawca).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 10937,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania
ofert częściowych. 2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania
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oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw
stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ III – dostawa piasku zwykłego 0/2 mm – 2 300 ton, Dostawa kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez
zamówienia częściowe przez Zamawiającego. Dostawa kruszyw ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks,
poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po
godzinie 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane
obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca.
(Dostawca).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 62031,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania
ofert częściowych. 2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania
oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa
oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ IV – dostawa piasku naturalnego kopanego – 160 ton. Dostawa kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez
zamówienia częściowe przez Zamawiającego. Dostawa kruszyw ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks,
poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po
godzinie 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane
obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca
(Dostawca).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 2800,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania
ofert częściowych. 2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania
oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa
oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ V – dostawa żwiru 8/16 mm – 400 ton.
Dostawa kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. Dostawa
kruszyw ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie
Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby
dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po godzinie 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę
dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu,

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 23200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44013,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67957,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44013,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H. „REBAKO” Waldemar Skoczylas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151003549

7.3.3) Ulica: Raki

7.3.4) Miejscowość: Żołynia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44013,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10936,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15719,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10936,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H."REBAKO" Waldemar Skoczylas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151003549

7.3.3) Ulica: Raki 18

7.3.4) Miejscowość: Żołynia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10936,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69322,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101844,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76291,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Produkcyjno-
Handlowo-Usługowy JAR s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130203148

7.3.4) Miejscowość: Kielnarowa 20

7.3.5) Kod pocztowy: 36-020

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76291,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3444,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6494,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3444,80 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU KAMKO Kamil Gil

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170363655

7.3.4) Miejscowość: Hucisko 76

7.3.5) Kod pocztowy: 36-003

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3444,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28536,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35424,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28536,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA BOTRANS
BOŻENA CZAPKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8181283298

7.3.4) Miejscowość: Czarna Sędziszowska

7.3.5) Kod pocztowy: 39-123

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28536,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-30
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	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H. „REBAKO” Waldemar Skoczylas
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151003549
	7.3.3) Ulica: Raki
	7.3.4) Miejscowość: Żołynia
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-110
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44013,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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