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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 22 grudnia 2021 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) 

ustawy Pzp, pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy w 2022 roku - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”: 

 

- Zadanie nr 1: „Utrzymanie zieleni wysokiej w parkach, na skwerach i miejskich terenach nieurządzonych” 

- Zadanie nr 2: „Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych” 

 

 

Złożono następujące oferty:  

 



Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 

Cena 

 

Czas reakcji na 
zgłoszenie 

powalonego lub 
złamanego drzewa 

lub konaru opadłego 
na ziemię, 

usuwanego w trybie 
„pilne” 

Czas reakcji na 
zgłoszenie złamanego, 

zwisającego na 
drzewie konaru, 

usuwanego w trybie 
„pilne” 

Wysokość kary za 
przekroczenie czasu 
reakcji na zgłoszenie 

powalonego lub 
złamanego drzewa lub 

konaru opadłego na 
ziemię, usuwane w 

trybie „pilne” 

Wysokość kary za 
przekroczenie czasu 
reakcji na zgłoszenie 

złamanego, 
zwisającego na 
drzewie konaru, 

usuwanego w trybie 
„pilne” 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsorcjant: BIO-EKOS 

Sp. z o.o. sp. 

komandytowa 

ul. Leśna 63 

42-622 Nowe Chechło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia:  
471.370,00 zł, stanowiącą sumę: 
 
ceny  brutto za realizację 
zamówienia podstawowego 
(gwarantowanego): 315.150,00 zł 
 
ceny  brutto za realizację 
zamówienia opcjonalnego: 
156.220,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie nr 2 

60 minut 75 minut 1 500,00 zł brutto 1 600,00 zł brutto 



 

2 

 

 

Konsorcjum firm: 

 

Lider: KAMIL JANOTA 

P.W. ARALIA, 

UL. IRYSOWA 8,  

43-140 LĘDZINY 

 

Partner Konsorcjum: 

BOTIKA SPÓŁKA 

CYWILNA RAFAŁ 

PIESZCZOCH, 

BARBARA 

PIESZCZOCH 

UL. JÓZEFA SOLIKA 7,  

40-750 KATOWICE 

 

Partner Konsorcjum: 

KRZYSZTOF MOLA  

STI – MOL  

KRZYSZTOF MOLA 

UL. LIPOWSKA 86,  

43-502 CZECHOWICE- 

DZIEDZICE 

 

 
 
 
Cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia:  
344.954,00 zł, stanowiącą sumę: 
 
ceny  brutto za realizację 
zamówienia podstawowego 
(gwarantowanego): 237.778,00 zł 
 
ceny  brutto za realizację 
zamówienia opcjonalnego: 
107.176,00 zł 
 

Zadanie nr 1 

60 minut 75 minut 1 500,00 zł brutto 1 600,00 zł brutto 

 

 

 Z poważaniem 
      

      Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług 
       Komunalnych w Tychach 
       mgr Agnieszka Lyszczok 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny 


