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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

Burmistrz  Drzewicy zawiadamia, że  na wykonanie  Zimowego utrzymanie dróg 
gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy  Drzewica wybrano niżej wymienionych 
Wykonawców: 
 
ZADANIE Nr 1  
 
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: 
Usługi Rolnicze, Karkowski Michał 

Werówka 36, 26-340 Drzewica 

Oferta uzyskała łącznie -  100 pkt. 

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena za odśnieżanie przy użyciu pługa odśnieżnego na całej 
szerokości jezdni – zamontowanym na koparko – ładowarce lub samochodzie ciężarowym lub 

ciągniku - cena za 1 godz. pracy brutto  162,00 zł  i za 1 godzinę pracy brutto koparko-
ładowarki- 162,00 zł 

Czas reakcji – 1h 
Łączna punktacja – 100 pkt. 

  

ZADANIE Nr 2 
 
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: 
Usługi Rolnicze, Karkowski Michał 

Werówka 36, 26-340 Drzewica 

Oferta uzyskała łącznie -  100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena za odśnieżanie przy użyciu pługa odśnieżnego na całej 
szerokości jezdni – zamontowanym na koparko – ładowarce lub samochodzie ciężarowym lub 

ciągniku - cena za 1 godz. pracy brutto  162,00 zł  i za 1 godzinę pracy brutto koparko-
ładowarki- 162,00 zł 

Czas reakcji – 1h 
Łączna punktacja – 100 pkt. 

 

ZADANIE Nr 3 
 
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: 

Usługi Rolnicze, Karkowski Michał 

Werówka 36, 26-340 Drzewica 

Oferta uzyskała łącznie -  100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena za odśnieżanie przy użyciu pługa odśnieżnego na całej 
szerokości jezdni – zamontowanym na koparko – ładowarce lub samochodzie ciężarowym lub 

ciągniku - cena za 1 godz. pacy brutto  162,00 zł  i za 1 godzinę pracy brutto koparko-
ładowarki- 162,00 zł 

Czas reakcji – 1h 
Łączna punktacja – 100 pkt. 



ZADANIE Nr 4 

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę: 

P.P.H.U. Bogdan Kaśkiewicz 
Mroczków Gościnny 34a, 26-300 Opoczno 

Oferta  uzyskała łącznie – 100,00 pkt. 
 

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena za odśnieżanie przy użyciu pługa odśnieżnego na całej 
szerokości jezdni – zamontowanym na koparko – ładowarce lub samochodzie ciężarowym lub 

ciągniku -  cena za 1 godz. pracy brutto  – 91,80 zł 
 Posypywanie mieszanką piaskowo – solną  przy użyciu rozsiewacza lub piaskarki na całej 

szerokości jezdni – cena za 1 godz. pracy brutto  – 216,00 zł 
Dostawa  mieszanki piaskowo – solnej w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego na 

terenie gminy i miasta - cena za 1 tonę brutto -   282,90 zł  
Czas reakcji – 1h 

Łączna punktacja – 100pkt. 
 

Ofertę złożyła również firma: 
 

PGK i M Sp. z o. o. 
Ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica 

Oferta  uzyskała łącznie – 88,68 pkt. 
 

 

Otrzymują:   

1. PGK i M Sp. z o. o. 

Ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica 

 
2.Usługi Rolnicze, Karkowski Michał 

Werówka 36, 26-340 Drzewica 
 

3.P. P.H.U. Bogdan Kaśkiewicz 

Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Opoczno 
 

4.a/a 

 
 
 
        Z up. Burmistrza Drzewicy 
 
 

(-) mgr inż. Jarosław Bomba 
KIEROWNIK REFERATU GKBI 


