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PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA                 
W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022” 

1.  

Zamawiający: 

Gmina  Zawonia 
ul. Trzebnicka 11 
55-106 Zawonia 
tel.(071) 312-81-82; 312-81-93 
e-mail: inwestycje@zawonia.pl 

2.  
 

Przedmiot zamówienia:  

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w sezonie zimowym 
2021/2022.  

3.  

Kryteria wyboru: 

- cena ofertowa (C): 60 % ,  
- stawka miesięczna za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru ZUD (D): 20% 
- czas  rozpoczęcia akcji ZUD (posypywanie, odśnieżanie) na drodze” (R): 20% 

4.  

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:  
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej (podać adres  

strony): https://bip.zawonia.pl/1201/420/zapytanie-ofertowe-dotyczace-zimowego-utrzymania-drog-
gminnych-na-terenie-gminy-zawonia-w-sezonie-zimowym-20212022.html od dnia 23.11.2021 r. do 
dnia 29.11.2021 r. 

5.  Termin składania ofert upłynął w dniu 29 listopada 2021 r. 

6.  

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę: 

1. Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, Czeszów, ul. Zielona 4, 55-106 Zawonia                                                                                                                             
za cenę: 1 godz. pracy 480,00 zł brutto - samochód specjalistyczny zimowego utrzymania 
dróg (pługo-piaskarka – typ średni), 1 godz. pracy 430,00 zł brutto - samochód 
specjalistyczny zimowego utrzymania dróg (pługo-piaskarka – typ lekki), 1 Mg 300,00 zł 
brutto materiał uszorstniający – mieszanka soli i piasku, 2500,00 - stawka miesięczna za 
miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru ZUD, czas  rozpoczęcia akcji ZUD – do 1 godz. 

(nazwa i adres podmiotu) 

7.  

Wybór oferty: 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  

Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, Czeszów, ul. Zielona 4, 55-106 Zawonia -      

za cenę: 1 godz. pracy 480,00 zł brutto - samochód specjalistyczny zimowego utrzymania 
dróg (pługo-piaskarka – typ średni), 1 godz. pracy 430,00 zł brutto - samochód specjalistyczny 
zimowego utrzymania dróg (pługo-piaskarka – typ lekki), 1 Mg 300,00 zł brutto materiał 
uszorstniający – mieszanka soli i piasku, 2500,00 - stawka miesięczna za miesiąc 
kalendarzowy pełnienia dyżuru ZUD, czas  rozpoczęcia akcji ZUD – do 1 godz. 

(nazwa i adres podmiotu) 

8.  

Uzasadnienie wyboru:  

Najniższa cena, stawka miesięczna za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru ZUD oraz czas  
rozpoczęcia akcji ZUD 

uzasadnienie wyboru zgodnie z kryteriami 

9.  

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem zapytania ofertowego: 

1. Ilona Buczak-Badowska – UG Zawonia 
2. Piotr Lis - UG Zawonia 

imię i nazwisko, pełniona funkcja 

 


