Pleszew dnia 25.10.2006 r.

ZDP – 343 – 12 / 06

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w
sezonie zimowym 2006/2007”

decyzją komisji przetargowej wybrano w dniu 25 września 2006 roku następującą ofertę:

ZADANIE NR 1
Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie - ulice
za cenę: 185,20 zł netto/doba
słownie : sto osiemdziesiąt pięć złoty 20/100
podatek VAT: 12,96 zł
słownie: dwanaście złoty 96/100
brutto : 198,16 zł brutto/doba
słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złoty 16/100
Likwidacja gołoledzi - ulice
za cenę: 379,54 zł netto/doba

słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złoty 54/100
podatek VAT: 26,57zł
słownie: dwadzieścia sześć złoty 57/100
brutto 406,11 zł brutto/dobę
słownie: czterysta sześć złoty 11/100
OdśnieŜanie – chodniki
Za cenę: 63,34 zł netto/doba
Słownie: sześćdziesiąt trzy złote 34/100
Podatek VAT 4,43 zł
Słownie cztery złote 43/100
Brutto 67,77 zł
Słownie sześćdziesiąt siedem złoty 77/100
Likwidacja gołoledzi – chodniki
Za cenę 106,70 netto/doba
Słownie: sto sześć złoty 70/100
Podatek VAT 7,47 zł
Słownie: siedem złoty 47/100
Brutto: 114,17 zł
Słownie: sto czternaście złoty 17/100
wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 30.525,50 zł
Słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złoty 50/100
Podatek VAT 7% 2.136,79 zł
Słownie dwa tysiące sto trzydzieści sześć złoty 79/100
OGÓŁEM BRUTTO 32.662,29 zł
Słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 29/100

ZADANIE NR 2

Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

za cenę:

OdśnieŜanie - drogi
za cenę: 611,21 zł netto/doba
słownie : sześćset jedenaście złoty 21/100
podatek VAT: 42,78 zł
słownie czterdzieści dwa złote 78/100
brutto : 653,99 zł
słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy złote 99/100
Likwidacja gołoledzi - drogi
za cenę: 1.249,04 zł netto/doba
słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złoty 04/100
podatek VAT: 87,43 zł
słownie: osiemdziesiąt siedem złoty 43/100
brutto 1.336,47 zł
słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści sześć złoty 47/100
OdśnieŜanie – chodniki
Za cenę: 100,88 zł netto/doba
Słownie: sto złoty 88/100
Podatek VAT 7,06 zł
Słownie siedem złoty 06/100

Brutto 107,90 zł
Słownie sto siedem złoty 90/100
Likwidacja gołoledzi – chodniki
Za cenę 169,94 netto/doba
Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złoty 94/100
Podatek VAT 11,90 zł
Słownie: jedenaście złoty 90/100
Brutto: 181,84 zł
Słownie: sto osiemdziesiąt jeden złoty 84/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 88.751,25 zł
Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złoty 25/100
Podatek VAT 7 % 6.212,59 zł
Słownie sześć tysięcy dwieście dwanaście złoty 59/100
OGÓŁEM BRUTTO 94.963,84 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 84/100

ZADANIE NR 3

Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie
za cenę: 277,94 zł netto/doba
słownie : dwieście siedemdziesiąt siedem złoty 94/100
podatek VAT: 19,46 zł
słownie dziewiętnaście złoty 46/100
brutto : 297,40 zł

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem złoty 40/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 107,40 zł netto/doba
słownie: sto siedem złoty 40/100
podatek VAT: 7,52 zł
słownie: siedem złoty 52/100
brutto 114,92 zł
słownie: sto czternaście złoty 92/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 12.318,50 zł
Słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemnaście złoty 50/100
Podatek VAT 7 % 862,30 zł

Słownie osiemset sześćdziesiąt dwa złote 30/100
OGÓŁEM BRUTTO 13.180,80 zł
Słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt złoty 80/100

ZADANIE NR 4
„GREGBUD” Grzegorz Rybarczyk
Nowy Olesiec 1 , 63-313 Chocz

OdśnieŜanie
za cenę: 383,18 zł netto/doba
słownie : trzysta osiemdziesiąt trzy złote 18/100
podatek VAT: 26,80 zł
słownie dwadzieścia sześć złoty 80/100
brutto : 410,00 zł
słownie: czterysta dziesięć złoty 00/100

Likwidacja gołoledzi
za cenę: 178,11 zł netto/doba
słownie: sto siedemdziesiąt osiem złoty 11/100
podatek VAT: 12,47 zł
słownie: dwanaście złoty 47/100
brutto 190,58 zł
słownie: sto dziewięćdziesiąt złoty 58/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 18.485,00 zł
Słownie: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złoty 00/100
Podatek VAT 7 % 1.293,95 zł
Słownie jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 95/100
OGÓŁEM BRUTTO 19.778,95 zł
Słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złoty 95/100 zł

ZADANIE Nr 5
Zakład Gospodarki Komunalnej
63-304 Czermin

OdśnieŜanie
za cenę: 502,80 zł netto/doba
słownie : pięćset dwa złote 80/100
podatek VAT: 35,20 zł
słownie trzydzieści pięć złoty 20/100
brutto : 538,00 zł
słownie: pięćset trzydzieści osiem złoty 00/100
Likwidacja gołoledzi

za cenę: 327,94 zł netto/doba
słownie: trzysta dwadzieścia siedem złoty 94/100
podatek VAT: 22,95 zł
słownie: dwadzieścia dwa złote 95/100
brutto 350,89 zł
słownie: trzysta pięćdziesiąt złoty 89/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 28.967,00 zł
Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złoty 00/100
Podatek VAT 7 % 2.027,69 zł
Słownie dwa tysiące dwadzieścia siedem złoty 69/100
OGÓŁEM BRUTTO 30.994,69 zł
Słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 69/100

ZADANIE NR 6

„MARTEX” Gospodarstwo Rolne i Usługi Transportowe
Marek Wiśniewski
Kowalew , 63-300 Pleszew

OdśnieŜanie
za cenę: 242,48 zł netto/doba
słownie: dwieście czterdzieści dwa złote 48/100
podatek VAT: 16,97 zł
słownie szesnaście złoty 97/100
brutto : 259,45 zł
słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złoty 45/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 103,19 zł netto/doba

słownie: sto trzy złote 19/100
podatek VAT: 7,22 zł
słownie: siedem złoty 22/100
brutto 110,41 zł
słownie: sto dziesięć złoty 41/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 11.221,50 zł
Słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złoty 50/100 zł
Podatek VAT 7% 785,51 zł
Słownie siedemset osiemdziesiąt pięć złoty 51/100 zł
OGÓŁEM BRUTTO 12.007,01zł
Słownie: dwanaście tysięcy siedem złoty 01/100

ZADANIE NR 7

Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie
za cenę: 478,49 zł netto/doba
słownie : czterysta siedemdziesiąt osiem złoty 49/100
podatek VAT: 33,49 zł
słownie trzydzieści trzy złote 49/100
brutto : 511,98 zł
słownie: pięćset jedenaście złoty 98/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 296,55 zł netto/doba

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć złoty 55/100
podatek VAT: 20,76 zł
słownie: dwadzieścia złoty 76/100
brutto 317,31 zł
słownie: trzysta siedemnaście złoty 31/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 26.789,75 zł
Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złoty 75/100
Podatek VAT 7% 1.875,28 zł
Słownie jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złoty 28/100
OGÓŁEM BRUTTO 28.665,03 zł
Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złoty 03/100

ZADANIE NR 8
P H – P – U „ ROLBUD I” Jolanta Michalak

Lubomierz 3 , 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie
za cenę: 559,98 zł netto/doba
słownie : pięćset pięćdziesiąt dziewięć złoty 98/100
podatek VAT: 39,20 zł
słownie trzydzieści dziewięć złoty 20/100
brutto : 599,18
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złoty 18/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 357,38 zł netto/doba
słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złoty 38/100

podatek VAT: 25,02 zł
słownie: dwadzieścia pięć złoty 02/100
brutto 382,40 zł
słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote 40/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 31.868,50 zł
Słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złoty 50/100
Podatek VAT 7% 2.230,80 zł
Słownie dwa tysiące dwieście trzydzieści złoty 80/100
OGÓŁEM BRUTTO 34.098,30 zł
Słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złoty 30/100

ZADANIE NR 9
P H – P – U „ ROLBUD I” Jolanta Michalak

Lubomierz 3 , 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie
za cenę: 312,16 zł netto/doba
słownie : trzysta dwanaście złoty 16/100
podatek VAT: 21,85 zł
słownie dwadzieścia jeden złoty 85/100
brutto : 344,01
słownie: trzysta czterdzieści cztery złote 01/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 187,02 zł netto/doba
słownie: sto osiemdziesiąt siedem złoty 02/100

podatek VAT: 13,09 zł
słownie: trzynaście złoty 09/100
brutto 200,11 zł
słownie: dwieście złoty 11/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 17.155,00 zł
Słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złoty 00/100
Podatek VAT 7% 1.200,85 zł
Słownie jeden tysiąc dwieście złoty 85/100
OGÓŁEM BRUTTO 18.355,85 zł
Słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złoty 85/100

ZADANIE NR 10
P H – P – U „ ROLBUD I” Jolanta Michalak

Lubomierz 3 , 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie - drogi
za cenę: 407,88 zł netto/doba
słownie : czterysta siedem złoty 88/100
podatek VAT: 28,55 zł
słownie dwadzieścia osiem złoty 55/100
brutto : 436,43 zł
słownie: czterysta trzydzieści sześć złoty 43/100
Likwidacja gołoledzi - drogi
za cenę: 231,38 zł netto/doba
słownie: dwieście trzydzieści jeden złoty 38/100
podatek VAT: 16,20 zł
słownie: szesnaście złoty 20/100

brutto 247,58 zł
słownie: dwieście czterdzieści siedem złoty 58/100
OdśnieŜanie – chodniki
Za cenę: 10,40 zł netto/doba
Słownie: dziesięć złoty 40/100
Podatek VAT 0,73 zł
Słownie siedemdziesiąt trzy grosze
Brutto 11,13 zł
Słownie jedenaście złoty 13/100
Likwidacja gołoledzi – chodniki
Za cenę 18,56 netto/doba
Słownie: osiemnaście złoty 56/100
Podatek VAT 1,30 zł
Słownie: jeden złoty 30/100
Brutto: 19,86 zł
Słownie: dziewiętnaście złoty 86/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 22.954,00zł
Słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100
Podatek VAT 7 % 1.606,78 zł
Słownie jeden tysiąc sześćset sześć złoty 78/100
OGÓŁEM BRUTTO 24.560,78 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złoty 78/100

ZADANIE NR 11
Zakład Handlowo – Usługowy Henryk Walczak

Taczanów I/6 , 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie
za cenę: 980,97 zł netto/doba
słownie : dziewięćset osiemdziesiąt złoty 97/100
podatek VAT: 68,67 zł
słownie sześćdziesiąt osiem złoty 67/100
brutto : 1.049,64
słownie: jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złoty 64/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 555,09 zł netto/doba
słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złoty 09/100
podatek VAT: 38,86 zł
słownie: trzydzieści osiem złoty 86/100
brutto 593,95 zł
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 95/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 52.278,75 zł
Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złoty 75/100
Podatek VAT 7% 3.659,51 zł
Słownie trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złoty 51/100
OGÓŁEM BRUTTO 55.938,26 zł
Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złoty 26/100

ZADANIE NR 12
Zakład Handlowo – Usługowy Henryk Walczak

Taczanów I/6 , 63-300 Pleszew

za cenę:
OdśnieŜanie
za cenę: 342,19 zł netto/doba
słownie : trzysta czterdzieści dwa złote 19/100
podatek VAT: 23,95zł
słownie dwadzieścia trzy złote 95/100
brutto : 366,14
słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złoty 14/100
Likwidacja gołoledzi
za cenę: 178,91 zł netto/doba
słownie: sto siedemdziesiąt osiem złoty 91/100
podatek VAT: 12,52 zł
słownie: dwanaście złoty 52/100
brutto 191,43 zł
słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złoty 43/100
Wartość zadania w całym okresie zimowym
Netto 17.950,25zł
Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złoty 25/100
Podatek VAT 7% 1.256,52 zł
Słownie jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć złoty 52/100
OGÓŁEM BRUTTO 19.206,77 zł
Słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześć złoty 77/100

Otrzymują:

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe „ROLBUD I”
Jolanta Michalak
Lubomierz 3, 63-300 Pleszew

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

3.

Zakład Handlowo – Usługowy, Henryk Walczak
Taczanów I/6, 63-300 Pleszew

4. „MARTEX” Marek Wiśniewski
Kowalew, 63-300 Pleszew

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej

304.

5.

Czermin

GREGBUD Grzegorz Rybarczyk
Nowy Olesiec 1 , 63-313 Chocz

5. a/a

