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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający podaje informację z publicznego otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego dotyczące 

usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz 

wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2023. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.01.2023 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

finansowanie zamówienia, w wysokości: 120 000,00 zł 

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena oferty brutto 

[zł] 

Termin 

realizacji 

zadania 

1. 

„KOSTAR” 

Usługi Koparko-

Ładowarką 

Jacek Łysiak 

Szklarnia 43A 

57-530 Międzylesie 

a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg 

gruntowych i transportu rolnego (korytowanie, 

profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek 

ziemi) za 1 roboczogodzinę: 

- brutto 129,15 zł 

b) Prace koparko-ładowarką przy remontach 

przepustów (rozkopanie przepustu, załadunek ziemi, 

zasypanie przepustu ) za 1 roboczogodzinę: 

- brutto 88,56 zł 

c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie 

odwodnień, skarpowanie mini-koparką za 1 

roboczogodzinę: 

- brutto 66,42 zł 

d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem 

ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy 

Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km: 

- brutto 73,80 zł 

e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem 

ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy 

Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km: 

-brutto 99,63 zł 

 

31.12.2023 r. 
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2. 

PUH DJ Dariusz 

Janowski, Goworów 

37A, 57-530 

Międzylesie 

a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg 

gruntowych i transportu rolnego (korytowanie, 

profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek 

ziemi) za 1 roboczogodzinę: 

- brutto 130,04 zł 

b) Prace koparko-ładowarką przy remontach 

przepustów (rozkopanie przepustu, załadunek ziemi, 

zasypanie przepustu ) za 1 roboczogodzinę: 

- brutto 99,06 zł 

c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie 

odwodnień, skarpowanie mini-koparką za 1 

roboczogodzinę: 

- brutto 76,01 zł 

d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem 

ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy 

Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km: 

- brutto 83,90 zł 

e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem 

ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy 

Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km: 

-brutto 109,49 zł 

 

31.12.2023 r. 

3. 

BASCH Sp. z o. o., 

ul. Słoneczna 2,  

57-520 Długopole 

Zdrój 

a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg 

gruntowych i transportu rolnego (korytowanie, 

profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek 

ziemi) za 1 roboczogodzinę: 

- brutto 140,22 zł 

b) Prace koparko-ładowarką przy remontach 

przepustów (rozkopanie przepustu, załadunek ziemi, 

zasypanie przepustu ) za 1 roboczogodzinę: 

- brutto 127,92 zł 

c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie 

odwodnień, skarpowanie mini-koparką za 1 

roboczogodzinę: 

- brutto 89,79 zł 

d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem 

ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy 

Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km: 

- brutto 97,17 zł 

e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem 

ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy 

Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km: 

-brutto 157,44 zł 

 

31.12.2023 r. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

 /-/ Tomasz Korczak 
………………………..……………….…………………………………. 

(Podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


