
 

 

DZM.4403.129.2022                                                                          Tychy, dnia 11 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 11 listopada 2022 roku w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia do 130 tys. zł pn.: „Pielęgnacja drzew na terenie miasta Tychy w 2023 roku – Zadania 

nr 1-2”, tj.: 

1) Zadanie nr 1 – „Pielęgnacja drzew w parkach i terenach pozaparkowych zlokalizowanych  

w Tychach w 2023 roku”; 

2) Zadanie nr 2 – „Pielęgnacja drzew w pasach drogowych zlokalizowanych w Tychach  

w 2023 roku”. 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  

90 000,00 zł brutto, w tym na: 

 Zadanie nr 1 – 35 000,00 zł brutto; 

 Zadanie nr 2 – 55 000,00 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 
USŁUGI OGRODNICZE  
ELITELAS SP. Z O.O. 

DURDY 141 
39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 91.256,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
59.728,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 31.528,00 zł 

 
 
 
 



Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 215.328,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
164.264,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 51.064,00 zł 

 

2 

 
 

DALPINEX 
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Ul. CIESZYŃSKA 71 
43-300 BIELSKO-BIAŁA 

 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 87.031,80 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
58.147,20 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 28.884,60 zł 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 165.569,40 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
125.425,80 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 40.143,60 zł 
 

3 

KAMIL JANOTA PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE ARALIA  

UL. IRYSOWA 8 
43-140 LĘDZINY 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 69.813,36 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
46.187,28 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 23.626,08 zł 

4 

PHU AMMA  
ŁUKASZ GÓRA 

UL. ZAPOLSKIEJ 15A 
43-600 JAWORZNO 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 99.200,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
69.900,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 34.300,00 zł 

 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 207.100,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
156.300,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 



opcjonalnego: 50.800,00 zł 

5 

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

UL. LEŚNA 63 
42-622 NOWE CHCECHŁO 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 29.025,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
19.082,50 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 9.942,50 zł 
 

Zadanie nr 2 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 67.487,50 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
51.072,50 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 16.415,00 zł 

6 

BERYLBOLA  
BORKIEWICZ WIOLETA 

UL. ORLA 1A 
41-407 IMIELIN 

Zadanie nr 1 

Cena brutto za realizację całego przedmiotu 
zamówienia: 65.050,00 zł, stanowiącą sumę: 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego):  
43.140,00 zł 

 ceny  brutto za realizację zamówienia 
opcjonalnego: 21.910,00 zł 
 

                                                                                      Z poważaniem, 

Dyrektor Tyskiego Zakładu 

            Usług Komunalnych w Tychach 

                  mgr Agnieszka Lyszczok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny 


