
Zal. Nr 9 do Zarzqdzenia Wojta Gminy Stara Blotnica
Nr 8/2008 z dnia 17.03.2008 r.

t

Sprawozdanie z realizacji ustawy o zam0wieniach publicznych za 2007 rok

I W trybie przetargu nieograniczonego odbylo siE 8 przetarg6w.

1. Zakup wraz z transportem kruszywa niesortowanego frakcji 0/30 na
remonty drog gminnych w iloSci 550 ton.
Wptynelo 3 oferty:
Oferta nr 1 za cene 51,24 zl. brutto za tong.
Oferta nr 2 za cene 66,66 zt.brutto zatonE.
Oferta nr 3 za aene 65,88 zl. brutto za tonE.
P rzetarg uni ew ahniono, gdy 2 cena o ferty nalkorzystni ej szej przery hsza
kwotg, kt6r4 ZamawiEqcy mohe ptzeznaczyI na sfinansowanie
zam6wienia.

2. Zakup wraz z dostawq fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego
do selektywnej zbi6rki odpadow komunalnych w workach dla Urzgdu
Gminy w Starej Blotnicy.
Wptynqta I wahna oferta:
Za cenq brutto 222.040,00
od Malopolskiej Wytw6rni Maszyn Brzesko-Serwis Sp. z o.o.
ul. Szczepanowska 21, 32-800 Brzesko.

3. Przebudowa drogi gminnej relacji ChruSciech6w-Ryki na odcinku o
dlugoSci 1237,05 m. WptynEty 4 wahne oferty.
Cena ofert brutto:
najtahsza - 400.273,59 zl
najdrohsza - 44I.435,7 4 zl
Wybrano ofertg firmy:
TRANSMAR Przedsiqbiorstwo Handlowo-Uslugowe Marek Sasin
ul. Placowa 38 m 1,26-600 Radom
za cenebrutto 4AA.273,59 zl.

4. Wykonanie remontu dachu - rob6t termoizolacyjnych dachu na obiekcie
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie.
Wptynety 2 oferty.
Cena ofert brutto:
Oferta nr 1 wynosi - 97.167,49 zl.
Oferta nr 2 wynosi 102.572,20 zl.
Wybrano ofertg firmy:
Firma Budowlana ,,ES-BUD" Eliza Stefanowska



26-600 Radom, ul. BlEdowska 7ll
za cenebrutto: 97 .167,49 zl.

I

5. Dow6z i odw6z uezni6w wraz z opiekqzgodnie z obowi4zuj4cymi w
tym zakresi e przepisami prawa z terenu gminy Stara Blotnica do Szkoty
Podstawowej w Kaszowie, Zespolu Szkol Gminnych Starej Blotnicy i
Starym Goldzie w okresie roku szkolnego 200712008.
Wptynqta 1 wahna oferta.
Cena oferty brutto: 47,50 zl. miesiqcznie od jednego ucznia.
Od PrzedsiEbiorstwa Pafstwowej Komunikacji Samochodowej w
Radomiu , ul. 1905 Roku 47,26-600 Radom.

6.Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Kadtubek -Urban6w na odcinku
o dlug. I.205,68 m. Wptynglo 6 wahnych ofert.
najtaris za oferta brutto - 333.168,40 zl..
najdrohsza oferta brutto - 49I.443,43 zl.
Wybrano ofertq firmy:
,,As" Sp. , o.o. Radom
ul. Kozienicka 70
26-600 Radom
za cene brutto 333.168,40 zt.

7 . Budowa boisk a i urzqdzen sportowy ch przy Publicznym Gimnazium
w Starym Gofldzia
Wptynglo 4 wahne oferty.
Najtarisza oferta brutto - 357 .608,27 zl.
NajdroLszaoferta brutto * 476.104,72 zl.
Wybrano ofertE firmy:
Przetarg uniewazniono , gdyz cena oferty najkorzystniej szei przewyAsza

zrtacznie kwotE jakq Zamawiajqcy mohe przez:naazyc na sfinansowanie
' zadania.
8. Dostawa oleju opalowego lekkiego do szk6l na terenie gminy.

Wptynglo 3 wahne ofertY.
Cena ofert brutto:
Najtarisza oferta brutto 2,50 zLll.
Najdrolszaoferta brutto - 2,57 zllI.
Wybrano ofertq firmy KONKRET uI. Zelazna I,26-600 Radoffi, za cenQ

2,50 ztll. oleju.


