
 

 

DA.4404.43.2022                                                                                 Tychy, dnia 3 listopada 2022 roku 
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanego w dalszej części „Regulaminem”, Zamawiający 

przedstawia informację z otwarcia ofert z dnia 3 listopada 2022 roku w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia do 130 tys. zł pn.: „Nasadzenia zieleni niskiej na terenie miasta Tychy -  zadanie nr 1, 

zadanie nr 2, zadanie nr 3”, tj.: 

1) Zadanie nr 1 – „Wykonanie rabaty przy Urzędzie Miasta w Tychach”; 

2) Zadanie nr 2 – „Wykonanie rabaty przy ul. Cielmickiej 47 w Tychach w ramach 

Zagospodarowania terenu zielonego wokół krzyża przy ul. Cielmickiej w Tychach”; 

3) Zadanie nr 3 – „Wykonanie rabaty przy ul. Dębowej w pobliżu sklepu rybnego „Akwarium”  

w Tychach”. 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  

90 000,00 zł brutto, w tym na: 

 Zadanie nr 1 – 50 000,00 zł brutto; 

 Zadanie nr 2 – 19 869,00 zł brutto; 

 Zadanie nr 3 – 20 131,00 zł brutto. 

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 zawarte w ofertach 

1 MACIEJ WILK CONSULTING 
UL. KARASIOWA 56 A 

40-748 KATOWICE 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 51.937,60 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
43.707,60 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 8.230,00 zł 

 



Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 19.731,00 zł 

Zadanie nr 3 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 21.030,30 zł 

2 

 
 

KULKA CENTRUM OGRODNICZE  
SANDRA KULKA 
UL. KRUCZA 32 
43-100 TYCHY 

 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 49.140,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
39.460,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 9.680,00 zł 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 24.442,00 zł 

Zadanie nr 3 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 22.350,00 zł 

3 

 
AGRO-MAT MATEUSZ JANOTA 

UL. IRYSOWA 8 
43-140 LĘDZINY 

 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 53.120,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
43.152,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 9.968,00 zł 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 16.534,00 zł 

Zadanie nr 3 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 20.393,00 zł 

                                                                                      Z poważaniem, 

Dyrektor Tyskiego Zakładu 

            Usług Komunalnych w Tychach 

                  mgr Agnieszka Lyszczok 

Sporządziła: Paula Małajny 


