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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający podaje informację z publicznego otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na zadanie: 

„Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2023”. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.01.2023 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego. 

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

finansowanie zamówienia, w wysokości: 80 000,00 zł 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena oferty brutto 

[zł] 

Termin 

realizacji 

zadania 

1. 

NIGER POL AGRO 

Sp. z o. o., ul. 3 Maja 4, 

72-400 Kamień 

Pomorski, Kopalnia 

Szarogłazu w 

Młynowie, 57-300 

Kłodzko 

a) Transport pojazdem o ładowności do 15 ton za 
1 kurs na terenie Gminy Międzylesie                   
w odległości od 0 km do 10 km: 
- brutto 319,80 zł 
b) Transport pojazdem o ładowności do 15 ton za 
1 kurs na terenie Gminy Międzylesie                   
w odległości od 10,1 km do 20 km: 
- brutto 492,00 zł 
c) Transport pojazdem o ładowności do 25 ton za 
1 km: 
- brutto 23,37 zł 
d) Transport pojazdem o ładowności do 15 ton 
z HDS za 1 km: 
- brutto 24,60 zł 
e) Załadunek materiałów budowlanych koparko-
ładowarką bądź fadromą za 1 roboczogodzinę: 
- brutto 369,00 zł 

31.12.2023 r. 

2 

F.H.U. „JAREX” 

Jarosław Politewicz,  

ul. Wojska Polskiego 

12/20, 57-402 Nowa 

Ruda 

a) Transport pojazdem o ładowności do 15 ton za 
1 kurs na terenie Gminy Międzylesie                   
w odległości od 0 km do 10 km: 
- brutto 307,50 zł 
b) Transport pojazdem o ładowności do 15 ton za 
1 kurs na terenie Gminy Międzylesie                   
w odległości od 10,1 km do 20 km: 
- brutto 338,25 zł 
c) Transport pojazdem o ładowności do 25 ton za 
1 km: 
- brutto 13,53 zł 

31.12.2023 r. 
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d) Transport pojazdem o ładowności do 15 ton 
z HDS za 1 km: 
- brutto 5,29 zł 
e) Załadunek materiałów budowlanych koparko-
ładowarką bądź fadromą za 1 roboczogodzinę: 
- brutto 135,30 zł 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

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

(Podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


