
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT  
w dniu  2 października 2020 r. 

 

Zleceniodawca: Gmina Rogów 
ul. Żeromskiego 23  
95 – 063 Rogów  

Przedmiotem zapytania ofertowego, zlecenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro jest „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Rogów w 2020 r.”. 

Do dnia 2 października 2020 r. do godz. 1200 wpłynęło 12 ofert. 

Zleceniodawca przeznaczył na to zadanie kwotę 43.115,70 zł brutto. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły  oferty:  
1. HUBER Wieczorek Hubert 24-100 Góra Puławska, ul. Powiśle 29 

za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  49.423,93  zł, netto 45.762,90 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 490,00 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 340,00 zł netto. 
 

2. Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. Sp. k.,  43-300 Bielsko-Biała , ul. Szkolna 20 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  7870.641,40 zł, netto 65.408,70 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 850,00 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 480,00 zł netto. 
 

3. ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg 93-330 Łódź, ul. Sąsiedzka 60/1 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  58.350,72  zł, netto 52.028,44 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 639,00 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 399,00 zł netto. 
 

4. IMAK Krzysztof Szymczak 96-100 Skierniewice, ul. Norwida 11/14 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  66.565,67  zł, netto 61.634,88 zł  
Ceny jednostkowe:  



- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 658,00 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 458,00 zł netto. 
 

5. PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, Bierzewice 62 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  63.887,70  zł, netto 59.155,99 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 509,26 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 444,45 zł netto. 
 

6. „ECO-POL” Sp. z o.o. 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto 53.957,98 zł, netto 49.961,09  zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 555,56 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 370.37 zł netto. 
 

7. ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. 02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 5A za 
realizację zlecenia  podał kwotę brutto  59.589,14  zł, netto 55.175,13 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
–589,00 zł netto 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 410,00 zł netto. 
 

8. PreZero Service Centrum sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łękoszyńska 127 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  60.508,28  zł, netto 56.026,19 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 1.`133,46 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 395,00 zł netto. 
 



9. REVOL Sp. z o.o. sp. k. 93-192 Łodź ul. Senatorska 21/30-31 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  52.391,84  zł, netto 48.510,96 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 555,00 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 359,00 zł netto. 
 

10. P.H.U.US-KOM Robert Kołodziejski  09-500 Gostynin, ul. Żabia 5 
 za realizację zlecenia  podał kwotę brutto 45.193,72 zł, netto 41.846,04 zł 
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz  rozładunek                  
i przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za                     
1 Mg – 320,00 zł netto  
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 316,00 zł netto. 
 

11. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński, 05-084 Leszno 
Warszawska 38B 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto 53.904,04 zł, netto 49.911,15 zł 
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz  rozładunek                  
i przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za                     
1 Mg – 555,00 zł netto  
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 370,00 zł netto. 
 

12. LEWIR Sp. z o.o. 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 lok. 85 
za realizację zlecenia  podał kwotę brutto  52.228,15  zł, netto 48.359,40 zł  
Ceny jednostkowe:  
- Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek,  transport oraz rozładunek i     
przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania za MG 
– 500,00 zł netto. 
- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, 
transport  raz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub 
składowania za 1 MG – 360,00 zł netto. 
 
       

 


