
 
 
TZUK.271.24.2020          

                Tychy,  dnia 14 stycznia 2021 r. lutego 2017 r. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający poniżej 

przedstawia informację z otwarcia ofert z dnia 14 stycznia 2021 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Utrzymanie 

gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno – sportowych w Tychach w 2021 roku” – dot. Części nr 1, Części nr 2 i Części nr 3. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał bezpośrednio przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia tj.:  280.000,00 brutto, w tym dla: 

 Części nr 1 – 142.000,00 zł brutto; 

 Części nr 2 – 23.00,00 zł brutto; 

 Części nr 3 – 115.000,00 zł brutto. 

 

Złożono następujące oferty: 



Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Cena 

 

Czas reakcji na przystąpienie do 
usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa / 
Czas wykonania prac na 

poszczególnych obiektach 

Termin wykonania 
zamówienia 

Termin płatności 

1 

Celmar Sp z o.o.  

ul. Św.Cyryla i Metodego 50,  

41-909 Bytom 

Część nr 3 

cena brutto za realizację 
całego przedmiotu 

zamówienia: 

107.295,57zł 

Czas wykonania prac na 
poszczególnych obiektach: 

1dzień 

zgodnie z treścią pkt. 
4.1.3. SIWZ 

zgodnie z treścią 
wzoru umowy 

(załącznik nr 4E do 
SIWZ) 

2 

P.H.U. „WW” Wojciech Wyrzykowski 

 ul. Wolności 43, 

44-268 Jastrzębie Zdrój 

Część nr 1 

cena brutto za realizację 
całego przedmiotu 

zamówienia: 

116.653,40zł 

Czas reakcji na przystąpienie do 
usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa: 

20 min. 

zgodnie z treścią pkt. 
4.1.1. SIWZ 

zgodnie z treścią 
wzoru umowy 

(załącznik nr 2E do 
SIWZ) 

Część nr 2 

cena brutto za realizację 
całego przedmiotu 

zamówienia: 

31.829,50zł 

 

Czas reakcji na przystąpienie do 
usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa: 

20 min. 

zgodnie z treścią pkt. 
4.1.2. SIWZ 

zgodnie z treścią 
wzoru umowy 

(załącznik nr 3D do 
SIWZ) 

3 

DAWALUK S.C. Damian, Wanda, Łukasz 

Wałach  

ul. Dworska 29, 

 43-430 Pierściec 

Część nr 1 

cena brutto za realizację 
całego przedmiotu 

zamówienia: 

118.327,06zł 

Czas reakcji na przystąpienie do 
usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa: 

41-50 min. 

 

zgodnie z treścią pkt. 
4.1.1. SIWZ 

 

zgodnie z treścią 
wzoru umowy 

(załącznik nr 2E do 
SIWZ) 

Część nr 3 



cena brutto za realizację 
całego przedmiotu 

zamówienia: 

110.804,65zł 

Czas wykonania prac na 
poszczególnych obiektach: 

2 dni 
zgodnie z treścią pkt. 

4.1.3. SIWZ 
Zgodnie z treścią 

wzoru umowy 
(załącznik nr 4E do 

SIWZ) 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przypominamy, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

niniejszej informacji, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 
 
 
                                                            Z poważaniem 
 
 
 

Sporządziła: Honorata Wiertelak 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia 


