
Gmina Panki,       Panki 07.10.2022r. 
ul. Tysiąclecia 5,42-140 Panki 
tel./fax: 34 317 90 35 
e-mail: sekretariat@panki.pl 
www.bip.panki.pl 

 

ZBI.ZO.271.25.2022 
Znak sprawy          

 
 

INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

na z imowe utrzymanie  dróg gminnych w sezonie  z imowym 202 2/2023.  

 

W wyniku badania i oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

ZBI.ZO.271.25.2022 z dn. 26-09-2022r. wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy: 

 

 

PHU M-POL Monika Polis 

Kostrzyna 69A 

42-141 Przystajń 

 

Za cenę 

Lp. Opis usługi j.m. Cena jednostkowa 
netto [zł/km] 

Cena jednostkowa 
brutto [zł/km] 

1 Odśnieżanie dróg gminnych nośnikiem z 
pługiem lemieszowym / klinowym [zł/km] 80,00 86,40 

2 

Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej 
(posypywanie) mieszanką piasku z solą 

w stosunku wagowym 70-30% lub 
piaskiem 

[zł/km] 90,00 97,20 

3 
Jednoczesne zwalczanie i likwidacja 

śliskości zimowej + odśnieżanie pługiem 
lemieszowym / klinowym 

[zł/km] 120,00 129,60 

4 Koparko – ładowarka [zł/h] 75,00 81,00 

jako najkorzystniejszą. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagą  

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

Oferta, spełnia wymagania określone zapytaniem, 

Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej   cena ryczałtowa brutto – 100%  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która posiada najniższą 

cenę. 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty z czego odrzucono 0 ofert, wykluczono 0 

wykonawców 

mailto:sekretariat@panki.pl


Porównanie ofert:  

1. “AGROTECH” Zbigniew Cebula Praszczyki 34 42-140 Panki 

• Odśnieżanie dróg gminnych nośnikiem z pługiem lemieszowym / klinowym 88,00 zł 

brutto 

• Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie) mieszanką piasku z solą  

w stosunku wagowym 70-30% lub piaskiem  130,00 zł brutto 

• Jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej + odśnieżanie pługiem 

lemieszowym / klinowym 140,00 zł brutto 

• Koparko – ładowarka 97,20 zł brutto 

 

2. PHU M-POL Monika Polis, Kostrzyna 69A, 42-141 Przystajń 

• Odśnieżanie dróg gminnych nośnikiem z pługiem lemieszowym / klinowym 86,40 zł 

brutto 

• Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie) mieszanką piasku z solą  

w stosunku wagowym 70-30% lub piaskiem  97,20 zł brutto 

• Jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej + odśnieżanie pługiem 

lemieszowym / klinowym 129,60 zł brutto 

• Koparko – ładowarka 81,00 zł brutto 

 

 

W związku z powyższym informuję, że przewidywany termin podpisania umowy ustalono dla 

na dzień 14-10-2022r. 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na str. internetowej 

Zamawiającego przesłana pocztą e-mail do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty do w/w. 

zapytania. 

 

 

 

 

Z poważaniem  
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