
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 

„Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji 

równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa 

granitowego w roku 2021” 

 

1.  

Zamawiający: 

Gmina  Zawonia 
ul. Trzebnicka 11 
55-106 Zawonia 
tel.(071) 312-81-82; 312-81-93 
e-mail: inwestycje@zawonia.pl 

2.  
Termin realizacji zamówienia: 

30 lipca 2021 r. 

3.  
 

Przedmiot zamówienia:  

Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji 
równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa 
granitowego w roku 2021  

4.  
Kryteria wyboru: 

- cena ofertowa: 100 % 
 

5.  

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:  

1. https://bip.zawonia.pl/815/409/roboty-remontowe-polegajace-na-profilowaniu-podluznym-
poprzecznym-niwelacji-rowniarka-drogowa-drog-gminnych-o-nawierzchni-gruntowej-
dostawie-kruszywa-granitowego-w-roku-2021.html od dnia 11.06.2021 r. do dnia 
21.06.2021 r. 

6.  Termin składania ofert upłynął w dniu 21 czerwca 2021 r. 

7.  

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 

 

1. „JAROS” Bartłomiej Szaniawski, Żmigródek, ul. Leśna 12, 55-140 Żmigród  za cenę: 
profilowanie istniejącej nawierzchni 7,38 zł/m2 brutto, dostawa kruszywa  granitowego frakcji 0/31,5; 0/63 
wraz z jego rozłożeniem i zawałowaniem 209,10 zł/m3 brutto, 1 maszynogodziny pracy równiarki 
drogowej 369,00 zł brutto, 1 maszynogodziny pracy walca drogowego 184,50 zł brutto, 

2. Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan, Byków, ul. Wrocławska 92, 55-095 
Mirków za cenę: profilowanie istniejącej nawierzchni 7,20 zł/m2 brutto, dostawa kruszywa  granitowego 

frakcji 0/31,5; 0/63 wraz z jego rozłożeniem i zawałowaniem 239,85 zł/m3 brutto, 1 maszynogodziny 
pracy równiarki drogowej 233,70 zł brutto, 1 maszynogodziny pracy walca drogowego 147,60 zł brutto. 

(nazwa i adres podmiotu) 

8.  

Wybór oferty: 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:  

 Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan, Byków, ul. Wrocławska 92, 55-095 
Mirków za cenę: profilowanie istniejącej nawierzchni 7,20 zł/m2 brutto, dostawa kruszywa  granitowego 

frakcji 0/31,5; 0/63 wraz z jego rozłożeniem i zawałowaniem 239,85 zł/m3 brutto, 1 maszynogodziny pracy 
równiarki drogowej 233,70 zł brutto, 1 maszynogodziny pracy walca drogowego 147,60 zł brutto. 

 
                                                                                                                                   (nazwa i adres podmiotu) 

9.  

Uzasadnienie wyboru:  

najniższa cena 
uzasadnienie wyboru zgodnie z kryteriami  

10.  

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem zapytania ofertowego: 

1. Ilona Buczak-Badowska – UG Zawonia 

2. Piotr Lis – UG Zawonia 
imię i nazwisko, pełniona funkcja 

 


