
 

Informacja z otwarcia ofert  
w dniu     03.01.2018 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:”Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta Koszalina”. 

  Znak sprawy: TZP.221.33.2017.DSz 

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

450 000,00 zł. brutto 
Oferta 

Nr 
Wykonawca 

Stawka robocizny 

brutto 

Koszty eksploatacyjne  

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1 

 

 

ZBE „MAGIL”  
Zbigniew Szulc 

ul. Chopina 4/41 

78-230 Karlino 

 
13,70 zł/r-g  

- podnośnik montażowy PMH 
samochodowy hydrauliczny – 

60,00 zł./h 

- samochód dostawczy do 0,9t – 
25,00 zł./h 

- laboratorium (lokalizator) do 

wykrywania uszkodzeń kabla – 
39,00 zł./h 

- dopalarka (inaczej konwerter 

uszkodzeń, układ dopalający) – 
24,50 zł./h 

- urządzenie do wykonywania 

przecisków osłon kablowych – 
65,00 zł./m 

od dnia zawarcia umowy 
do 31.12.2018 r. lub do 

wyczerpania środków o 

których mowa w § 3 
Projektu umowy 

Zgodnie z 
warunkami 

określonymi w 

SIWZ 

 

 

 
2 

 

 
 

PKP Energetyka S.A. 

Oddział w Warszawie – 
Usługi 

ul. Hoża 63/67 

00-681 warszawa 
Zakład Pomorski 

ul. Czarnieckiego 8D 

70-221 Szczecin 

 

66,57 zł./r-g 

- podnośnik montażowy PMH 

samochodowy hydrauliczny – 
158,87 zł./h 

- samochód dostawczy do 0,9t – 

109,84 zł./h 
- laboratorium (lokalizator) do 

wykrywania uszkodzeń kabla – 

423,16 zł./h 
- dopalarka (inaczej konwerter 

uszkodzeń, układ dopalający) – 

423,16 zł./h 
- urządzenie do wykonywania 

przecisków osłon kablowych – 

146,44 zł./m 

od dnia zawarcia umowy 

do 31.12.2018 r. lub do 
wyczerpania środków o 

których mowa w § 3 

Projektu umowy 

Zgodnie z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 

 

 

3 
 

 

ENERGA Oświetlenie 

Sp. z o.o. 

ul. Rzemieślnicza 17/19 
81-855 Sopot 

 

13,70 zł./r-g 

- podnośnik montażowy PMH 

samochodowy hydrauliczny – 

79,95 zł./h 
- samochód dostawczy do 0,9t – 

61,50 zł./h 

- laboratorium (lokalizator) do 
wykrywania uszkodzeń kabla – 

61,50 zł./h 

- dopalarka (inaczej konwerter 
uszkodzeń, układ dopalający) –

43,67 zł./h 

- urządzenie do wykonywania 
przecisków osłon kablowych – 

61,50 zł./m 

od dnia zawarcia umowy 

do 31.12.2018 r. lub do 

wyczerpania środków o 
których mowa w § 3 

Projektu umowy 

Zgodnie z 

warunkami 

określonymi w 
SIWZ 

  4 

Zakład Instalatorstwa 
Elektrycznego  

Andrzej Klekociuk 

ul. Łużycka 41 B 

75-848 Koszalin 

 
13,70 zł./r-g 

- podnośnik montażowy PMH 
samochodowy hydrauliczny – 

99,00 zł./h 

- samochód dostawczy do 0,9t – 

42,00 zł./h 

- laboratorium (lokalizator) do 

wykrywania uszkodzeń kabla – 
450,00 zł./h 

- dopalarka (inaczej konwerter 

uszkodzeń, układ dopalający) – 
160,00 zł./h 

- urządzenie do wykonywania 

przecisków osłon kablowych – 
80,00 zł./m 

od dnia zawarcia umowy 
do 31.12.2018 r. lub do 

wyczerpania środków o 

których mowa w § 3 

Projektu umowy 

Zgodnie z 
warunkami 

określonymi w 

SIWZ 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. 


