
Z.56.2020                               Bałtów, dnia 25.11.2020 r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
wykonywanie   prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów  

 
I. Gmina Bałtów – Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania dotyczącego zaproszenia Nr Z.56.2020  z dnia 13.11.2020 r.                                            
do złożenia oferty na wykonywanie   prac  ziemnych koparko-ładowarką na terenie                            
gminy Bałtów została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez                                                                 
Firmę Handlowo Usługową Konecki Bogusław - Okół 264, 27-423 Bałtów.    
 
II. Wpłynęły trzy następujące oferty złożone przez: 
1. Firmę Handlowo Usługową Konecki Bogusław - Okół 264, 27-423 Bałtów, za następujące 
ceny:                                                                                                                                                                             
- Praca przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej, zimowym utrzymaniu dróg                       
i innych pracach ziemnych: 

 
a) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych  z usuwaniem awarii na sieci                       
i przyłączach wodociągowych:                                                                                                                           
-cena netto:  100,00 zł 
-VAT(23%):   23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
b) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z czyszczeniem i pogłębianiem 
rowów przydrożnych:                                                                                                                                       
-cena netto:  100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
c) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z remontem  dróg:   
-cena netto:  100,00 zł 
-VAT(23%):   23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
d) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych: 
-cena netto:  100,00 zł 
-VAT(23%):   23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
e) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem 
ziemi i innych materiałów: 
-cena netto:  100,00 zł 
-VAT(23%):   23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
f) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 
-cena netto:  100,00 zł 
-VAT(23%):   23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
g) Cena w zł za 1 godz. postoju przy pracach ziemnych stanowiących przedmiot 
zamówienia:                                                                                                                                      
-cena netto:  50,00 zł 
-VAT(23%): 11,50 zł 
-cena brutto: 61,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 



- Praca przy budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych: 

a)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na sieci wodociągowej (orientacyjne wymiary 
wykopu 1,8mb x 0,6mb):                                                                                                                                             
-cena netto:  20,00 zł 
-VAT(23%}:  4,60 zł 
-cena brutto: 24,60 zł 

b)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na przyłączach wodociągowych (orientacyjne 
wymiary wykopu 1,8mb x 0,4mb):                                                                                                              
-cena netto:  20,00 zł 
-VAT(23%}:  4,60 zł 
-cena brutto: 24,60 zł 

 
2. DLF INVEST Sp. z o.o., 27-423 Bałtów, Bałtów 7,  za następujące ceny:                                                                                                                          
- Praca przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej, zimowym utrzymaniu dróg                       
i innych pracach ziemnych: 

 
a) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych  z usuwaniem awarii na sieci                       
i przyłączach wodociągowych:                                                                                                                           
-cena netto:  110,00 zł 
-VAT(23%):   25,30 zł 
-cena brutto: 135,30 zł 
 
b) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z czyszczeniem i pogłębianiem 
rowów przydrożnych:                                                                                                                                       
-cena netto:  115,00 zł 
-VAT(23%):   26,45 zł 
-cena brutto: 141,45 zł 
 
c) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z remontem  dróg:   
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
d) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych: 
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
e) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem 
ziemi i innych materiałów: 
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
f) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 
-cena netto:  120,00 zł 
-VAT(8%):        9,60 zł 
-cena brutto: 129,60 zł 
 
g) Cena w zł za 1 godz. postoju przy pracach ziemnych stanowiących przedmiot 
zamówienia:                                                                                                                                      
-cena netto:  30,00 zł 
-VAT(23%):   6,90 zł 
-cena brutto: 36,90 zł 

 

 

 

 

 

 

 



- Praca przy budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych: 

a)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na sieci wodociągowej (orientacyjne wymiary 
wykopu 1,8mb x 0,6mb):                                                                                                                                             
-cena netto:  60,00 zł 
-VAT(23%}: 13,80 zł 
-cena brutto: 73,80 zł 

b)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na przyłączach wodociągowych (orientacyjne 
wymiary wykopu 1,8mb x 0,4mb):                                                                                                              
-cena netto:  60,00 zł 
-VAT(23%}: 13,80 zł 
-cena brutto: 73,80 zł 

 
3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński,                        
Szymanów 345, 27-300 Lipsko, za następujące ceny:                                                                                                                          
- Praca przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej, zimowym utrzymaniu dróg                       
i innych pracach ziemnych: 

a) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych  z usuwaniem awarii na sieci                       
i przyłączach wodociągowych:                                                                                                                           
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
b) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z czyszczeniem i pogłębianiem 
rowów przydrożnych:                                                                                                                                       
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
c) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z remontem  dróg:   
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
d) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych: 
-cena netto: 120,00 zł 
-VAT(23%):  27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
e) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem 
ziemi i innych materiałów: 
-cena netto:  120,00 zł 
-VAT(23%):   27,60 zł 
-cena brutto: 147,60 zł 
 
f) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 
-cena netto:  150,00 zł 
-VAT(23%):   34,50 zł 
-cena brutto: 184,50 zł 
 
g) Cena w zł za 1 godz. postoju przy pracach ziemnych stanowiących przedmiot 
zamówienia:                                                                                                                                      
-cena netto:  50,00 zł 
-VAT(23%): 11,50 zł 
-cena brutto: 61,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 



- Praca przy budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych: 

a)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na sieci wodociągowej (orientacyjne wymiary 
wykopu 1,8mb x 0,6mb):                                                                                                                                             
-cena netto:   6,00 zł 
-VAT(23%}: 1,38 zł 
-cena brutto: 7,38 zł 

b)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na przyłączach wodociągowych (orientacyjne 
wymiary wykopu 1,8mb x 0,4mb):                                                                                                              
-cena netto:   6,00 zł 
-VAT(23%}: 1,38 zł 
-cena brutto: 7,38 zł 

 
III. Cena najkorzystniejszej oferty 1. Firmę Handlowo Usługową Konecki Bogusław - 
Okół 264, 27-423 Bałtów, za cenę:                                                                                                           
1. Praca przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej, zimowym utrzymaniu dróg                        
i innych pracach ziemnych: 

 
a) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych  z usuwaniem awarii na sieci                  
i przyłączach wodociągowych:                                                                                                 
-cena netto: 100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
b) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z czyszczeniem i pogłębianiem 
rowów przydrożnych:                                                                                                           
-cena netto: 100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
c) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z remontem  dróg:   
-cena netto: 100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
d) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych: 
-cena netto: 100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
e) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem 
ziemi i innych materiałów: 
-cena netto: 100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
f) Cena w zł za 1 godz. usługi przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 
-cena netto: 100,00 zł 
-VAT(23%):  23,00 zł 
-cena brutto: 123,00 zł 
 
g) Cena w zł za 1 godz. postoju przy pracach ziemnych stanowiących przedmiot 
zamówienia:                                                                                                                                      
-cena netto:   50,00 zł 
-VAT(23%): 11,50 zł 
-cena brutto: 61,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Praca przy budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych: 

a)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na sieci wodociągowej (orientacyjne wymiary 
wykopu 1,8mb x 0,6mb):                                                                                                                                             
-cena netto:  20,00 zł 
-VAT(23%}:  4,60 zł 
-cena brutto: 24,60 zł 

b)  Cena w zł za 1 mb wykopu i zasypki na przyłączach wodociągowych (orientacyjne 
wymiary wykopu 1,8mb x 0,4mb):                                                                                                              
-cena netto:  20,00 zł 
-VAT(23%}:  4,60 zł 
-cena brutto: 24,60 zł 

 
IV. Uzasadnienie wyboru: 
Wybrano ofertę Firmy Handlowo Usługową Konecki Bogusław - Okół 264, 27-423 Bałtów      
Wybrana   oferta    jest  najkorzystniejszą  spośród   ofert   złożonych   nie   odrzuconych,  
spełnia      wymagania       zawarte       w       zaproszeniu    do      składania      ofert                           
Nr  Z.56.2020  z dnia 13.11.2020 r. 
 
V. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została 
odrzucona. 
 
VI. O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany odrębnie. 
 
 
 
 
             
               
                 Wójt Gminy Bałtów                            

                                
                                                                                                                   /-/ Hubert  Żądło 
 


