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Gdańsk, 29.09.2022 r. 

 

                                                 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Wycinka 

drzew i krzewów na potrzeby realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku – teren 

przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej” - 144/BZP - U.510.116/2022/EP 

 

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 504 835,00 zł 

brutto. 

 

3. Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z cenami, minimalnymi okresami 

gwarancji jakości i terminami przedłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości: 

 

Numer 

oferty 
Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania wykonawców 

Cena brutto Doświadczenie zawodowe w 

wykonaniu wycinki drzew w 

terenie zabudowanym, o wartości 

wykonanej  usługi równej lub 

wyższej niż 10 000 zł brutto 

1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia:  

Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. – lider 

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski  

NIP: 8672250279 

Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. Sp.k.- partner  

Durdy 141 39-450 Baranów Sandomierski  

NIP: 8672240714 

Elitelas Sp. z o.o. – partner 

Durdy 141 39-450 Baranów Sandomierski 

NIP: 8672250285 

Zakład Usług Leśnych Elitelas Krzysztof Madej – partner 

Durdy 141 39-450 Baranów Sandomierski 

NIP 86720449241 

388 000,00 posiadają co najmniej dwie osoby 

spośród osób skierowanych przez 

wykonawcę do  realizacji zamówienia, 

wskazanych w wykazie osób 

2 Usługi Związane z Leśnictwem Przemysław Milkowski 

Kinice 39, 74-305 Karsko 

NIP 5971574427 

120 000,00 posiadają co najmniej dwie osoby 

spośród osób skierowanych przez 

wykonawcę do  realizacji zamówienia, 

wskazanych w wykazie osób 
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3 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne 

Sławomir Elwart 

ul. Szarafińskiego 3, 84-223 Strzepcz 

NIP 5891706772 

89 790,00 posiadają co najmniej dwie osoby 

spośród osób skierowanych przez 

wykonawcę do  realizacji zamówienia, 

wskazanych w wykazie osób 

4 Zakład Usług Leśnych Artur Miszke  

ul. Słodkie Rowy 1d 83-314 Somonino 
134 070,00 posiadają co najmniej dwie osoby 

spośród osób skierowanych przez 

wykonawcę do  realizacji zamówienia, 

wskazanych w wykazie osób 

 

 

 


