
Dębe Wielkie, 30.12.2014 r. 

 

ZK-O.252.8.2014 

  

 

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 minikoparką wraz z obsługą operatorską podczas 

usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na przyłączach wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Zamówienie obejmuje również świadczenie usług minikoparką 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: 

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

tel. 503-997-721, kwota: 45,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) netto 

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

Dębe Wielkie, tel. 501-393-492, kwota: 36,59 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 

59/100) netto 

 EL-MAD Firma Wielobranżowa Paweł Mądry, ul. Żurawinowa 52, Zbieżki, 05-430 

Celestynów, p.madry@op.pl, tel. 507-138-185, kwota: 37,50 zł (słownie: trzydzieści 

siedem złotych 50/100) netto 

 PPHUiT DROGBUD Jolanta Mądra, ul. Wypoczynkowa 26, 05-400 Otwock, 

biuro.drogbud@op.pl, tel. 510-926-852, kwota: 39,50 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 

złotych 50/100) netto 

Podane kwoty obejmują cenę jednostkową za 1 roboczogodzinę świadczenia usług 

minikoparką 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:p.madry@op.pl
mailto:biuro.drogbud@op.pl


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

7. Proponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia: 

 36,59  netto zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 59/100)  

 podatek VAT 8,42 zł (słownie: osiem złotych 42/100) 

 45,01 brutto zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 01/100). 

 

Notatkę sporządziła: 30.12.2014 r. Joanna Wojnach 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               30.12.2014 

                                                                                                   Grażyna Pechcin 

Dyrektor Zakładu Komunalnego 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


