
 

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.                             Skawina, dn. 29.09.2020r   

32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 

 

Dot. zamówienia nr ZP-06-2020 

ZAWIADOMIENIE 

 W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy               

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)       

w trybie zapytania o cenę na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, na 

terenie miasta i gminy Skawina na lata 2020/2021 z podziałem na zadania” informujemy, iż 

zostały wybrane następujące oferty : 

 

Zadanie „A” 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:  

IDS IZOL-DACH-SYSTEM, Marek Migdał 32-052 Radziszów, Rzozów 375 

Cena oferty brutto: 81 419,99 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagane warunki oraz przedstawia 

najniższą cenę i dlatego została uznana za najkorzystniejszą. 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

 

Zadanie „B” i „E”  

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:  

TRANS-MAR Zmechanizowane roboty ziemne i transportowe Marcin Stefaniak , 32-052 

Radziszów, Polanka Hallera 62 

Cena oferty brutto: 171 761,01 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagane warunki oraz przedstawia 

najniższą cenę i dlatego została uznana za najkorzystniejszą. 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

 

Zadanie „C” i „D” 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:  

ROLPOL, Zdzisław Opyrchał, 32-052 Radziszów, Grabie 47 

Cena oferty brutto:  170 075,92 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagane warunki oraz przedstawia 

najniższą cenę i dlatego została uznana za najkorzystniejszą. 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

 

Oferta Wykonawcy ROLMIX, Krzysztof Opyrchał, 32-052 Radziszów, Grabie 53 została odrzucona 

z postępowania na podstawie art. 89 ust. 5 – Wykonawca nie został zaproszony do składnia ofert w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

                                                                          

Zestawienie punktów dla poszczególnych zadań: 

Zadanie „A” 

Nazwa firmy Punktacja 

IDS IZOL-DACH-SYSTEM 100,00 pkt 

TRANS-MAR 81,39 pkt 

ROLPOL 83,17 pkt 



Zadanie „B” 

IDS IZOL-DACH-SYSTEM 81,46 pkt 

TRANS-MAR 100,00 pkt 

ROLPOL 80,49 pkt 

Zadanie „C” 

IDS IZOL-DACH-SYSTEM 90,50 pkt 

TRANS-MAR 88,04 pkt 

ROLPOL 100,00 pkt 

Zadanie „D” 

IDS IZOL-DACH-SYSTEM 82,85 pkt 

TRANS-MAR 81,09 pkt 

ROLPOL 100,00 pkt 

Zadanie „E” 

IDS IZOL-DACH-SYSTEM 78,96 pkt 

TRANS-MAR 100,00 pkt 

ROLPOL 77,91 pkt 

 

Sporządził. Natalia Samborska 
 

 

 

Prezes Zarządu 

         Andrzej Maksymiuk 

 


