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ZAMAWIAJĄCY: Gmina Staszów 

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, 

www.staszow.pl  

tel. (15) 864-83-05 

fax  (15) 864-32-61, (15) 864-83-04 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
z dnia 08.12.2017r. godz. 11

15  

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm) 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.: 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Staszów w okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r. o łącznej długości 111,37 km” 
 

1) Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 300 000,00 zł 

(słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100),  

2) Informacje podane po otwarciu ofert: firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte  

w ofertach: 
 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), albo 

imiona i nazwiska 

Adresy 

wykonawców 

Nazwa kryterium 

 

Zaoferowana 

wielkość 

 w danym 

kryterium 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Okres 

gwarancji 

Warunki 

płatności 

1 Konsorcjum firm:  

Lider – Tomasz Dyl 
Firma Transportowo-

Budowlano - Drogowa  

„DYLMEX”   
Partner – 

Przedsiębiorstwo 

Drogowe Sp. z o.o. 

DYLMEX-

INWESTYCJE Sp. k. 

 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów  

 

 
 

ul. Rakowska 33 

  28-200 Staszów 

 

A. cena jednostkowa za 1m3 

mieszaniny piasku z solą wraz z 
dowiezieniem na wzniesienia dróg 

gminnych (bez rozsypania) 

470,00 zł 

zgodnie 
z SIWZ 

- 
zgodnie 
z SIWZ 

B. cena jednostkowa za przejazd 
pojazdu na odcinku 1 km wraz z 

odśnieżeniem dróg gminnych 

85,00 zł 

C. cena jednostkowa za przejazd 

pojazdu na odcinku 1 km wraz z 
odśnieżeniem dróg gminnych i ich 

posypaniem mieszaniną piasku z 

solą 

96,00 zł 

D. cena jednostkowa za przejazd 

pojazdu na odcinku 1 km wraz z 

posypaniem dróg gminnych 
mieszaniną piasku z solą 

92,00 zł 

E. czas reakcji do 1 godz. 

 

Staszów, dnia 08.12.2017r.  

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

(tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. 

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

http://www.staszow.pl/

