
 

 

Płock, dnia 12.07.2022 roku 
ZUM/4/ZP/2022                 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Dostawa materiałów budowlanych. 
 
Zamawiający Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy na podstawie art. 253 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2021r., 
poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza 
została wybrana oferta złożona przez: 
 
- dla części 1 – kruszywo łamane drogowe 
Usługi Transportowo Załadunkowe Sławomir Rozumek, ul. Armii Krajowej 5B/24, 
09-410 Płock 
Cena za całość zamówienia: 80.761,80 zł brutto 
w tym za:  
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-31,5: 100,86 zł brutto 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-63: 118,08 zł brutto 
 
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SWZ oraz ustawą Pzp. 
 
- dla części 2 - pospółka 
IRKOP Ireneusz Cholewiński, Ostrowy 7, 09-213 Gozdowo 
Cena za całość zamówienia: 63.541,80 zł brutto, 
w tym za 1 tonę pospółki: 34,44 zł brutto 
 
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SWZ oraz ustawą Pzp. 
 
- dla części 3 – materiały betonowe 
PIK Materiały Budowlane Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kostrogaj 4, 09-400 Płock 
Cena oferowana za całość zamówienia: 64.169,99 zł brutto 
w tym za: 
- 1 m²  kostki brukowej betonowej behaton gr. 8 cm szarej: 48,46 zł brutto 
- 1 m² kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 6 cm szarej: 41,51 zł brutto 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 15x30x100 cm szarego:31,30 zł brutto 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego skos L/P 100x30/22x15 cm szarego: 47,66 
zł brutto 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego najazdowego 15x22x100 cm szarego: 30,93 
zł brutto 
 
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SWZ oraz ustawą Pzp. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę: 
 

1) IRKOP Ireneusz Cholewiński, Ostrowy 7, 09-213 Gozdowo 
 
Część 2 - pospółka 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za 1 tonę pospółki: 
 

63.541,80 zł brutto 
 

34,44 zł brutto/1 tonę 

 
 



 

 

2) Usługi Transportowo Załadunkowe Sławomir Rozumek, ul. Armii Krajowej 
5B/24, 09-410 Płock 

 
Część 1 – kruszywo łamane drogowe 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za: 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-31,5: 
 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-63: 
 

80.761,80 zł brutto 
 
 
100,86 zł brutto/1 tonę 
 
118,08 zł brutto/1 tonę 

 
Część 2 - pospółka 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za 1 tonę pospółki: 
 

51.770,70 zł brutto 
 

28,06 zł brutto/1 tonę 

 
Oferta odrzucona w części 2 – pospółka. 
 
 

3) PIK Materiały Budowlane Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kostrogaj 4, 09-400 Płock 
 

 
Część 3 – materiały betonowe 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za: 
- 1 m²  kostki brukowej betonowej behaton gr. 8 
cm szarej: 
 
- 1 m² kostki brukowej betonowej prostokątnej 
gr. 6 cm szarej: 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 
15x30x100 cm szarego: 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 
skos L/P 100x30/22x15 cm szarego: 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 
najazdowego 15x22x100 cm szarego: 
 

 
64.169,99 zł brutto 

 
 

48,46 zł brutto/1 m²   
 

 
41,51 zł brutto/1 m²   

 
 

31,30 zł brutto/1 szt. 
 
 

 
 47,66 zł brutto/1 szt. 

 
 

30,93  zł brutto/1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4) PSB BUDOMAT Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 62d, 09-400 Płock 
 
 
Część 3 – materiały betonowe 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za: 
- 1 m²  kostki brukowej betonowej behaton gr. 8 
cm szarej: 
 
- 1 m² kostki brukowej betonowej prostokątnej 
gr. 6 cm szarej: 
 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 
15x30x100 cm szarego: 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 
skos L/P 100x30/22x15 cm szarego: 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego betonowego 
najazdowego 15x22x100 cm szarego: 
 

 
62.047,08 zł brutto 

 
 

46,94 zł brutto/1 m²   
 

 
33,90 zł brutto/1 m²   

 
 
 

29,95 zł brutto/1 szt. 
 
 

 51,16 zł brutto/1 szt. 
 

 
41,25 zł brutto/1 szt. 

 

 
Oferta odrzucona. 
 
 
5)PHU JAWIS Jacek Wojtalewicz, Góry Małe 32, 09-530 Gąbin 
 
 
Część 1 – kruszywo łamane drogowe 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za: 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-31,5: 
 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-63: 
 

 
85.183,65 zł brutto 

 
 

116,85 zł brutto/1 tonę 
 

116,85 zł brutto/1 tonę 

 
Część 2 - pospółka 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za 1 tonę pospółki: 
 

131.622,3 zł brutto 
 

71,34 zł brutto/1 tonę 

 
Oferta odrzucona w części 1 – kruszywo łamane drogowe i części 2 – pospółka. 
       

W zastępstwie  
Zastępcy Dyrektora  

ds. rozliczeń finansowych 
 

Dorota Wyrwas 
Specjalista 

 


