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ZK-O.252.7.2014 

  

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim 

ul. Zielona 3 

05-311 Dębe Wielkie 

tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03, 

www.zk.debewielkie.com 

e-mail: zk.debewielkie@wp.pl 

 

 

Notatka 

z dokonania ustalenia wartości zamówienia  
zamówienia o wartości od powyżej 650 euro netto do 14 000 euro netto włącznie 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko-ładowarką wraz z obsługą 

operatorską podczas usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na przyłączach 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamówienie obejmuje również świadczenie usług koparko-

ładowarką wraz z obsługą operatorską podczas budowy przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz przy pracach konserwacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. 

3. Wartość zamówienia ustalona została na podstawie złożonych ofert od: 

 FHU Bartłomiej Kaczorek, ul. Osiedlowa 47, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bartek-

kaczorek@wp.pl, tel. 505-865-131, kwota: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 

00/100) netto 

 Usługi Transportowe s.c. B. Drewnowska, R. Nienałtowski, ul. Kościuszki 2A, 05-200 

Wołomin, barbaradrewnowska@wp.pl, tel. 502-222-164, kwota: 72,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt dwa złote 00/100) netto 

 F.H.U. WILLTONEN Łukasz Biernacki, ul. Warszawska 53, Aleksandrówka, 05-311 

Dębe Wielkie, tel. 501-393-492, kwota: 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt  złotych 

00/100) netto 

 Paweł Biernacki KOP-POW, ul. Warszawska 53, Aleksandrówka, 05-311 Dębe Wielkie, 

tel. 503-997-721, kwota: 84,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt cztery złote 00/100) netto 

Podane kwoty obejmują cenę jednostkową za 1 roboczogodzinę świadczenia usług koparko-

ładowarką wraz z  obsługą operatorską. 

4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Joanna Wojnach  

5. Data ustalenia wartości zamówienia: 30.12.2014 r. 

6. Propozycja wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia:  

http://www.zk.debewielkie.com/
mailto:Bartek-kaczorek@wp.pl
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mailto:barbaradrewnowska@wp.pl


F.H.U. WILLTONEN Łukasz Biernacki, ul. Warszawska 53, Aleksandrówka, 05-311 Dębe Wielkie 

7. Proponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia: 

 70,00  netto zł (słownie: siedemdziesiąt  złotych 00/100)  

 podatek VAT 16,10 zł (słownie: szesnaście złotych 10/100) 

 86,10 brutto zł (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych 10/100). 

 

Notatkę sporządziła: 30.12.2014 r. Joanna Wojnach 

 

 

 

 

 

 30.12.2014 

                                                                                                                       Grażyna Pechcin 

                                                                                                        Dyrektor Zakładu Komunalnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


