
 

 

 

 

Oznaczenie sprawy RDW.KS.2.271.70/20                                                  Kościan, dnia 13.01.2021 r. 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH” 

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 154 732,20 zł 
Warunki płatności: termin zapłaty faktur będzie wynosił do 30 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie 

Termin realizacji zamówienia:  
Pierwsze oczyszczenie urządzeń i wykonanie analiz odprowadzających wod opadowych: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r. (ostatecznie). 
Wyniki analiz oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 7 Opisu Przedmiotu zamówienia, dla pierwszego oczyszczania urządzeń i wykonania analiz należy  
dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia prac (tj. po oczyszczeniu urządzeń podczyszczających i wykonaniu analiz). 
Drugie oczyszczenie urządzeń i wykonanie analiz odprowadzających wód opadowych: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 26.11.2021 r. (ostatecznie). 
Wyniki analiz oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 7 Opisu Przedmiotu zamówienia, dla drugiego oczyszczania urządzeń i wykonania analiz należy  
dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia prac (tj. po oczyszczeniu urządzeń podczyszczających i wykonaniu analiz). 
Termin odbioru ostatecznego: do dnia 13.12.2021 r. 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena brutto (C) 
Termin zakończenia I-go oczyszczania 

urządzeń i wykonania analiz (TZI) 
Termin zakończenia II-go oczyszczania 

urządzeń i wykonania analizy (TZ II) 

1. 
Eurotrex Sp. z o. o. 
Biskupice 1A, 42-256 Olsztyn 

189 558,72 zł 26.05.2021 r. 22.11.2021 r. 

2. 
EKOSERVICE Sp. z o. o. Usługi Sp. k. 
35-005 Rzeszów, pl. Kilińskiego 2 

200 134,20 zł 26.05.2021 r. 22.11.2021 r. 

3. 
Ekos Poznań Sp.  z o. o. 
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 

151 380,60 zł 26.05.2021 r. 22.11.2021 r. 

4. 
AWAS-SERWIS Sp. z o. o. 
Siedziba: ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa 
Biuro: ul. K. Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa 

251 292,06 zł 26.05.2021 r. 22.11.2021 r. 



 

 

 

 

 


