
 

 

 

 

Toruń, dnia  01.10.2014 r.  

 

 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: AZ/ZP- 20/2014 na usługi mechanicznego 

                 odśnieżania i usuwania oblodzeń  - Zadanie 1 i Zadanie 2 -  informacja o wyborze oferty 

                 najkorzystniejszej . 

 

W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – u.P.z.p. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

 

Zamówienie na Zadanie 1 zostało podzielone na 7 części . W postępowaniu złożono 3 oferty w tym: 

1 oferta została złożona na 7 części, 1 oferta została złożona na 4 części, 1 oferta została złożona na 1 część. 

Zgodnie z siwz Zamawiający dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych dla 7 części zamówienia , kierując 

się kryterium najniższa cena. Liczba złożonych ofert na poszczególne części Zadania 1 jest większa od 

liczby części opisanych w siwz dla  Zadania 1. Za najkorzystniejsze uznano 7 spośród złożonych  ofert. 

Wybrana oferty następujących wykonawców:   

1. Vip - Tour  Joanna Raniszewska z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 67/1. Oferta została 

 złożona na jedną część. Cena oferty wynosi  –  29 505,60 zł/brutto. Jest to najtańsza spośród 

 wszystkich (12 części) złożonych ofert.   

2. TOK – NUM  s. c. J.J.  Łukiewscy z siedzibą w Toruniu przy ul. Stara Droga 37 – Oferta został 

złożona  na 4 części. Cena oferty dla jednej części wynosi 30 736,80 zł/brutto –  oferta najtańsza 

spośród pozostałych 11 części  . 

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS z siedzibą w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 66. Oferta 

została złożona na  7 części. Cena  jednej części  wynosi 31 860 zł/brutto. Zamawiający za 

najkorzystniejsze uznał 2 z pośród 7 części. Oferta wykonawcy w 5 częściach Zadania 1 jest ofertą , 

która otrzymała II lokatę.  W dwóch częściach jest to jedyna w tym postępowaniu oferta.  

 

W tym postępowaniu nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy ani nie  odrzucono żadnej oferty. 

 

Zadanie 2 

Zamówienie na Zadanie 2 zostało podzielone na 12 części . 

W postępowaniu złożono 7 ofert w tym: 1 oferta została złożona na 6 części, 1 oferta została złożona 

na 2 części, 5 ofert zostało złożona na 1 część. Zgodnie ze siwz Zamawiający dokonał wyboru ofert 

najkorzystniejszych dla 12 części zamówienia , kierując się kryterium najniższa cena. Liczba złożonych 

ofert na poszczególne części Zadania 2 jest większa od liczby części opisanych w siwz dla  Zadania 2. Za 

najkorzystniejsze uznano 12 części spośród złożonych  ofert. Wybrana oferty następujących wykonawców:   

1. BRUKSYSTEM Jacek Falszewski z siedzibą w Toruniu przy ul. Przybyszewskiego 6. Oferta została 

złożona na 6 części. Cena oferty dla jednej części wynosi 23 598 zł/brutto. Cena oferty  wynosi  

141 588 zł/brutto.  



 

2. Firma Handlowo – Usługowa Bober Rafał z siedzibą w Chełmży; Zelgno 5. Oferta została złożona 

na  2 części. Cena oferty dla jednej części wynosi 22 464 zł/brutto. Cena oferty wynosi –  

44 928 zł/brutto.  

 

3. TECHBUD Toruń Sp. z o. o., z siedzibą w Pigży przy ul. Wojewódzkiej 3a; 87 – 152 Łubianka 

Oferta została złożona na  1 część. Cena oferty wynosi 30 974 zł/brutto. 

4. Usługi Transportowo – Asenizacyjne Iwaniuk Zbigniew z siedzibą w Toruniu przy ul. 

Zagonowej28a. Oferta została złożona na  1 część. Cena oferty wynosi 25 488  zł/brutto. 

5. Vip - Tour  Joanna Raniszewska z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 67/1. Oferta została 

 złożona na jedną część. Cena oferty wynosi 21 762  –  zł/brutto. Jest to najtańsza spośród 

 wszystkich (12 części) złożonych ofert.   

6. TOK – NUM  s. c. J.J.  Łukiewscy z siedzibą w Toruniu przy ul. Stara Droga 37 – Oferta został 

złożona  na 1 część. Cena oferty dla jednej części wynosi  zł/brutto –  21 934,80 zł/brutto. 

  

II lokatę otrzymała oferta złożona przez:  

 

Transport, Usługi Budowlane , Barczyński Roman z siedzibą w Toruniu przy ul. Żytniej 20.  Oferta została 

złożona na  1 część. Cena oferty wynosi 31 052,16 zł/brutto. 

 

W tym postępowaniu nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy ani nie  odrzucono żadnej oferty 

   

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art.94.1 pkt1 

ustawy P z p. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony oddzielnym 

pismem.  

 

 

 

 


