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Informacja z otwarcia ofert 
 

„ Dostawa materiałów na utwardzenie dróg gruntowych wraz z usługą równiarki i równiarki i walca 
drogowego na terenie Gminy Gniezno „  

 
    Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2018) zamawiający informuje, że  kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia 
zadanie nr 1 - 250 000,00 zł brutto 
Zadanie nr 2 – 80 000,00 zł brutto  
 
Zostały złożone następujące oferty:  
 
 ZADANIE NR 1  
 
Oferta nr 1  
„ KRAWCZYK” Spółka cywilna  
 Cielimowo, ul. Akacjowa 55 
62-220 Niechanowo  
kruszony gruz betonowy  
o frakcji do 31,5 – 56 zł brutto za tonę  
o frakcji do 63 – 56 zł brutto  za tonę  
 
Kruszony gruz ceglano – betonowy  
o frakcji do 31,5 – 52 zł brutto  za tonę  
o frakcji do 63 – 52 zł brutto  za tonę 
 
ZADANIE NR 2   
Oferta nr 1  
 TRANSPORT CIĘŻAROWY TRANS ENGLERT  
 Paweł Englert  
62-260 Łubowo 37 
 
Usługa równiarką polegająca na profilowaniu dróg gruntowych – 184,50 zł brutto  

Usługa równiarki polegająca na profilowaniu oraz wyrównaniu kruszywa drogowego – 184,50 zł brutto  

Usługa walcem drogowym lub stalowo- gumowym polegająca na zagęszczeniu kruszywa drogowego, gruzu 

itp. – 147,60 zł brutto  
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    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  z otwarcia ofert 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

                                                                                                         /-/   Wójt Gminy Gniezno  
 

Maria Suplicka  
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