
 
 

 

Zestawienie ofert z przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci połączeń dróg dla 

rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej 

emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 

a) część nr 1 zamówienia -  budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Rydzyna 

- 1 983 186,05 zł brutto 

b) część nr 2 zamówienia -  budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Osieczna 

- 1 943981,86 zł brutto 

c) część nr 3 zamówienia -  budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Lipno 

- 3 099 732,29 zł brutto 

 

RAZEM: 7 026 900,20 zł brutto 

 

 W terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego, wpłynęły 4 oferty złożone przez:  

 

1) Firma „ŻAK” Roboty Drogowo- Mostowe, Transport, ul. A. Krzyckiego 27, 64-100 

Leszno 

 część nr 3 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Lipno:  

- kwota brutto: 3 465 299,29 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

2) PUB „BRUKPOL” s.c., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski 

 część nr 1 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Rydzyna:  

- kwota brutto: 3 896 342,34 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

 część nr 2 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Osieczna:  

- kwota brutto: 4 462 997,23 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

3) P.H.U. „CHOD-DRÓG, Andrzejewski Przemysław, ul. Kwiatowa11, 63-840 Krobia 

 część nr 1 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Rydzyna:  

- kwota brutto: 2 737 476,93 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

 część nr 2 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Osieczna:  



 
 

- kwota brutto: 2 257 726,62 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

 część nr 3 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Lipno:  

- kwota brutto: 3 836 010,84 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

4) Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, sp. z o. o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno 

 część nr 1 zamówienia- budowa sieci połączeń  dróg dla rowerów w gminie Rydzyna:  

- kwota brutto: 2 876 093,01 zł,  

- gwarancja jakości: 60 miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszno, dnia 04.07.2017 r.  


