
Oznaczenie sprawy RDW.SZ.271-41.2/20 
 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich  RDW 
Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg: 
 Część I – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg  
(Okręg Szamotuły) o łącznej ilości 115.305,00 m2 
(kwota brutto przeznaczona na realizacje zadania: 75.600,00 zł brutto) 

 
Nr Oferty Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy KRYTERIA OCENY OFERT 

1. 
SPB Iwona Miłoszewska  
ul. Grzybowska 99 
05-520 Parcela 

Cena brutto (zł) 83.434,70 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

2. 
VMG Polska Sp. z o. o.  
ul. Mazura 18A 
02-830 Warszawa 

Cena brutto (zł) 58.528,82 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

3. 
Technika Sanitarna Sp. z o. o. 
ul. Jasielska 7 B 
60-476 Poznań 

Cena brutto (zł) 60.881,04 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

4. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Piotr Drab 
Dzwonowo 20 A 
78-630 Człopa 

Cena brutto (zł) 64.755,29 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część II – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg  
(Okręg Międzychód) o łącznej ilości 34.110,00 m2 

 (kwota brutto przeznaczona na realizacje zadania: 27.000,00 zł brutto) 
 

Nr Oferty Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy KRYTERIA OCENY OFERT 

1. 
SPB Iwona Miłoszewska  
ul. Grzybowska 99 
05-520 Parcela 

Cena brutto (zł) 28.365,88 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

2. 
VMG Polska Sp. z o. o.  
ul. Mazura 18A 
02-830 Warszawa 

Cena brutto (zł) 20.998,12 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

3. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Piotr Drab 
Dzwonowo 20 A 
78-630 Człopa 

Cena brutto (zł) 19.524,56 

Skrócenie terminu realizacji 
zlecenia (dni kalendarzowe) 

 

o 14 dni kalendarzowych 

Czas reakcji (dni robocze) 3 dni robocze 

 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
I termin:. od 01 kwietnia do 14 maja 2021 r. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy) 
II termin: od 01 września do 15 października 2021 r.  (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy) 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szamotuły, dnia 22.12.2020 r. 


