
oznaczenie sprawy : DZ.342.25.2018 
 

 
Łódź, dnia 06.06.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert 
„Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2018 r. z podziałem na zadania”. 

1)   Zamawiający na realizacje niniejszego zamówienia  przeznacza kwotę:  
Zadanie nr 1 –  15 779,92 zł brutto 
Zadanie nr 2 –  16 485,76 zł brutto 
Zadanie nr 3 –  31 196,31 zł brutto 
Zadanie nr 4 –  20 106,81 zł brutto 
Zadanie nr 5 –  31 176,81 zł brutto 
Zadanie nr 6 –   21 804,95 zł brutto 

2) Warunki płatności: zostały określone w tomie II SIWZ w § 7 - wzór umowy. 
3) Termin realizacji : 21.12.2018 
4)   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:  

  cena – 60 % 
  deklarowany czas gotowości do wykonywania usługi od momentu wezwania przez Zamawiającego  -  20 % ( w dniach) 
  deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego od momentu wystąpienia awarii sprzętu podstawowego – 20 % ( w godzinach)  

zadanie nr 1                    

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

Cena 

deklarowany czas gotowości do wykonywania 

usługi od momentu wezwania Zamawiającego   

deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego 

od momentu wystąpienia awarii sprzętu 

podstawowego 

 
3 

PHU Usługi Sprzętowo-
Transortowe Dorota Krzak 
98-360 Lututów, Huta 49 

                  24 907,50 2 
3 
 

 
zadanie nr 2 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

Cena 

deklarowany czas gotowości do wykonywania 

usługi od momentu wezwania Zamawiającego   

deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego 

od momentu wystąpienia awarii sprzętu 

podstawowego 

3 
PHU Usługi Sprzętowo-
Transortowe Dorota Krzak 
98-360 Lututów, Huta 49 

26 445,00 2 
 
3 
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Zadanie nr 3  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

Cena 

deklarowany czas gotowości do wykonywania 

usługi od momentu wezwania Zamawiającego   

deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego 

od momentu wystąpienia awarii sprzętu 

podstawowego 

1 
 „JAR-MAR” Usługi Kobus Jarosław 
95-047 Jeżów, Olszewo 2 
 

                   29 827,50 1 1 

4 
„ANDRO+” Roman Fijałkowski 
ul. A. Fredry 43 
95-060 Brzeziny 

                   36 100,50 1 1 

 
 
Zadanie nr 4  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

Cena 

deklarowany czas gotowości do wykonywania 

usługi od momentu wezwania Zamawiającego   

deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego 

od momentu wystąpienia awarii sprzętu 

podstawowego 

2 
FIRMA „PROSPOL” s.c. Daniel, 
Marzena Proskura Majków Duży 
60a, 97-371 Wola Krzysztoporska 

                 27 060,00 1 
 

1 

 
Zadanie nr 5  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

Cena 

deklarowany czas gotowości do wykonywania 

usługi od momentu wezwania Zamawiającego   

deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego 

od momentu wystąpienia awarii sprzętu 

podstawowego 

1 
„JAR-MAR” Usługi Kobus Jarosław 
95-047 Jeżów, Olszewo 2 
 

                     23 370,00 1 
1 
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6 
F.H.U. Adam Ratajczyk 97-221 
Łaznowska Wola  ul. Rokicińska 
112 

                   29 274,00 1 1 

 
 
Zadanie nr 6 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

Cena 

deklarowany czas gotowości do wykonywania 

usługi od momentu wezwania Zamawiającego   

deklarowany czas podstawienia sprzętu zastępczego 

od momentu wystąpienia awarii sprzętu 

podstawowego 

5 
P.P.H.U. Bogdan Kaśkiewicz 
Mroczków Gościnny 34A 
26-300 Opoczno 

                 28 905,00 1 
1 
 

 
 
 


