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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 
 
 

 Szanowni Państwo, 

 

    zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający poniżej przedstawia informację z otwarcia ofert  

z dnia 12 listopada 2021 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z art. 132 Ustawy, pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1-5”: 

 

- Zadanie nr 1: „Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach”; 

- Zadanie nr 2: „Utrzymanie zieleni niskiej na terenach pozaparkowych administrowanych przez TZUK”; 

- Zadanie nr 3: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg krajowych”; 

- Zadanie nr 4: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Czułów, 

Wilkowyje, Mąkołowiec”; 

- Zadanie nr 5: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, 

Jaroszowice, Wygorzele, Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec”. 

 

Złożono następujące oferty:  

 

 Numer 
oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte 

Ceny lub koszty zawarte w ofertach / 
pozostałe kryteria 

1 

 
 

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY OŚWIĘCIM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
UL. CZARNA 8 

32-600 BRZEZINKA 

Zadanie nr 5 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 781 306,58 zł, 
stanowiąca sumę: 

 



 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
521 540,78 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  259 765,80 zł 

Kryterium nr 2: Czas jednokrotnego 

koszenia trawników: 12 pełnych dni 

roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 

za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy (% całości wynagrodzenia 

umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

2 

 
 
 

BIO-EKOS GROUP  
SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

UL. TARGIELA 112 
43-100 TYCHY 

 
 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 909 439,94 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
690 306,82 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  219 133,12 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników w parkach i skwerach: 
20 pełnych dni roboczych 

Kryterium nr 3: czas jednokrotnego 
ostatniego koszenia trawników w parkach 
i skwerach: 16 pełnych dni roboczych 

Kryterium nr 4: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 4% 

 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 498 978,40 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
416 326,34 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  82 652,06 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników na terenach 
koszonych 3-krotnie: 20 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 



umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

3 

 
AGRO-MAT MATEUSZ JANOTA 

UL. IRYSOWA 8 
43-140 LĘDZINY 

 

Zadanie nr 4 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 261 124,67 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
179 264,10 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  81 860,57 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników: 12 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

Zadanie nr 5 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 297 640,60 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
198 682,20 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  98 958,40 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników: 12 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

4 

 
BIO-EKOS 

SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 UL. LEŚNA 63  

42-622 NOWE CHECHŁO 
 

Zadanie nr 3 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 1 668 076,04 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
1 283 643,48 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  384 432,56 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników: 17 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 



za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

Zadanie nr 4 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 277 820,63 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
191 613,84 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  86 206,79 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników: 12 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

5 

 
ZBIGNIEW FUCHS EKO-OGRÓD Z.F.  

KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH 
UL. KATOWICKA 36B 

43-100 TYCHY 

Zadanie nr 3 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 1 990 740,89 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
1 533 882,51 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  456 858,38 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników: 17 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

6 

 
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BART 

JAROSŁAW BARGIEŁ 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 82 

42-504 BĘDZIN 
 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia: 813 450,13 zł, 
stanowiąca sumę: 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego): 
624 853,79 zł 

Ceny brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego:  188 596,34 zł 

Kryterium nr 2: czas jednokrotnego 
koszenia trawników na terenach 



koszonych 3-krotnie: 20 pełnych dni 
roboczych 

Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy (% całości wynagrodzenia 
umownego brutto) w wysokości: 3% 

 

 

Z poważaniem 
      

       mgr Barbara Skotniczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny 


