
                                                                                            Przytyk, dnia 17 lutego  2015r. 

ZP.d.272.3.2015 

 

OGŁOSZENIE 

o udzieleniu zamówienia 

 

 

Gmina PRZYTYK z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

Nr tel. (048) 618-00-95, fax. 618-00-87    

 

                 Informuje, że w trybie przetargu zapytania o cenę; zaproszenie do udziału w 

postępowaniu z dnia 27.01.2015r. na: 
„Usługi w zakresie remontu  i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i  pogłębianie 
rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg  
gruntowych gminnych, wycinka drzew i gałęzi z pasa drogowe dróg gminnych na terenie 
gminy Przytyk”. 

1/ samochód ciężarowy / o ładowności nie mniejszej niż 10 ton/ lub ciągnik z przyczepą    

    /przyczepa o ładowności nie mniej niż 8 ton/-cena 1 roboczogodziny 

2/ równiarka lub ciągnik z równiarką  – cena 1 roboczogodziny 

3/ koparko-ładowarka lub koparko – spycharka – cena 1 roboczogodziny 

4/ wycinka drzew i gałęzi piłą spalinową – cena 1 roboczogodziny 

5/ ciągnik z głowicą do koszenia traw i krzaków- cena 1 roboczogodziny 

6/ ciągnik z głowicą do pogłębiana rowów – cena 1 roboczogodziny 

 

została zawarta umowa Nr 10.2015. w dniu 17 lutego 2015r.  
1.  ciągnik z przyczepą  / przyczepa o ładowności nie mniejszej niż 8 ton/  -cena 1 
roboczogodziny 
Za wynagrodzeniem  ryczałtowym /wraz z podatkiem VAT/ brutto: 105,78 zł./ 1 roboczogodzina  
słownie: ( sto pięć złotych 78/100) 
2.  ciągnik z równiarką – cena 1 roboczogodziny 

Za wynagrodzeniem  ryczałtowym /wraz z podatkiem VAT/ brutto:120,54 zł./ 1 roboczogodzina 

słownie: (sto dwadzieścia złotych 54 /100) 

3.koparko- ładowarka- cena 1 roboczogodziny                                                                                                                                                                                                              
Za wynagrodzeniem  ryczałtowym /wraz z podatkiem VAT/ brutto: 110,70zł./ 1 roboczogodzina  

słownie: ( sto dziesięć złotych 70/100) 

4. wycinka drzew i gałęzi piłą spalinową. 

Za wynagrodzeniem  ryczałtowym /wraz z podatkiem VAT/ brutto: 36,50 zł./1 roboczogodzina 

słownie: ( trzydzieści sześć  złotych 50/100 ) 
5. ciągnik z głowicą do koszenia traw i krzaków. 

Za wynagrodzeniem  ryczałtowym /wraz z podatkiem VAT/ brutto:147,60 zł./1 roboczogodzina 

słownie: ( sto  czterdzieści  siedem złotych 60/100) 



6. ciągnik z głowicą do pogłębiania rowów. 

Za wynagrodzeniem  ryczałtowym /wraz z podatkiem VAT/ brutto:147,60 zł./1 roboczogodzina 

słownie: ( sto  czterdzieści siedem złotych 60/100) 
 

z Wykonawcą: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 26-650 Przytyk, ul. Rynek 34. 

                 Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, jest najkorzystniejsza, zawiera 
najniższą cenę.  

 

Strona internetowa 

Tablica ogłoszeń 

       

                                                                                                              Wójt Gminy Przytyk 

                                                                                                               Dariusz Wołczyński 


