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Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
W minionym miesi ącu odbyły si ę dwie sesje 
Rady Miejskiej Rumi – 18 grudnia i 29 grudnia 
2008 r. Pierwsza była po świecona bie żącym 
sprawom miasta, druga – uchwaleniu bud żetu 
miasta na 2009 rok. 

 
Podczas sesji 18 grudnia, radni uchwalili 

m.in.: plany pracy Rady Miejskiej Rumi oraz 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2009 
rok, zdecydowali, że Gmina Rumia rozszerzy 
teren miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Wzgórza Markowca. 
Przegłosowana została także uchwała 
przedstawiona przez Kluby radnych PO i PiS, 
dotycząca opracowania koncepcji programowo-
przestrzennej centralnej przestrzeni publicznej w 
Rumi wraz z ratuszem.  

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu 
Gminy Rumia do organizacji prac społecznie 
użytecznych. Na mocy porozumienia  Starosta 
Powiatu Wejherowskiego  ze środków Funduszu 
Pracy  refunduje do 60 proc. kwoty przysługującej 
osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac 
społecznie użytecznych. Pozostałe 40 proc. 
zabezpiecza gmina, z której pochodzi 
bezrobotny. Z Rumi do wykonywania prac 
społecznie użytecznych zostało zgłoszonych 15 
osób.  

Radni zajęli się także uchwałami w sprawie 
dwóch skarg na działalność Burmistrza Miasta 
Rumi, uznając je za bezzasadne. 
Natomiast, sesja RMR, która odbyła się 29 
grudnia, poświęcona była uchwaleniu budżetu na 
2009 rok. Głosami koalicji PO-PiS, odrzucono 
projekt budżetu przygotowany przez Burmistrza 
Miasta. W imieniu obu tych klubów, radny Piotr 
Zaradny zgłosił 22 wnioski o zmiany w projekcie, 
które – także głosami PO i PiS – przegłosowano. 
W rezultacie uchwalono budżet na 2009 rok z 
wnioskowanymi przez koalicję zmianami, co 
według Burmistrza Miasta E. Rogali-Kończak, 
spowodowało, iż budżet znowu jest nierealny. 

Oprócz uchwały budżetowej, rada zatwierdziła 
w uchwale harmonogram zadań Programu „Rumia - 
bezpieczne miasto” oraz udzieliła zgody na 
przyznanie dotacji kilku instytucjom: Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Wejherowie (100.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie  remontu 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej), 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (1.500 
zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Rumi oraz  40.000 zł na zakup 
radiowozu dla Komisariatu Policji w Rumi), 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie (100.000 zł na zakup samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego ze specjalistycznym 
wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 2 w Rumi).  

W styczniu br., na wniosek Burmistrza 
Miasta Rumi, odbyła się dodatkowa sesja Rady 
Miejskiej Rumi. Burmistrz Miasta zaproponowała 
zmianę w nowo uchwalonym budżecie, prosząc 
radnych o zaakceptowanie przesunięcia środków 
finansowych miasta do innego rozdziału. 
Umożliwiłoby to staranie się o fundusze na 
budowę boiska treningowego przy MOSiR, nie z 
programu „Orlik 2012”, bo na terenie MOSiR 
takie boisko jest niepotrzebne, ale w ramach 
innych programów, takich jak: „Blisko boisko” czy 
„Wzrost atrakcyjności przestrzenie miejskiej”.  

Propozycja zmiany w budżecie 
zaproponowana przez Burmistrza Miasta, została 
odrzucona głosami radnych PO-PiS. Uniemożliwia to 
pozyskanie prawie 10 mln zł na inwestycje na 
stadionie MOSiR, bez konieczności dokładania 
pieniędzy z budżetu miasta. Poprawny zapis w 
budżecie zgłoszonym przez Burmistrza Miasta na 
sesji 29 grudnia 2008 r. został zmieniony poprawką 
radnych koalicji PO-PiS. 

RUMIANIE ODDALI PONAD 54 LITRY KRWI 
 
W Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która odbyła si ę w niedziel ę 11 stycznia br. w Rumi, 
mieszka ńcy naszego miasta oddali ponad 54 litry krwi. Na za proszenie Burmistrza Miasta Rumi, 
Elżbiety Rogali – Ko ńczak, odpowiedziało 136 osób. 
 

Była to już trzynasta Akcja Honorowego Oddawania Krwi, organizowana przez Burmistrza Miasta 
Rumi Elżbietę Rogalę-Kończak. Odbywa się ona dwa razy w roku – w styczniu i czerwcu - w 
„Panaceum” NZOZ Poradni Medycyny Rodzinnej w Rumi-Janowie, przy ul. Katowickiej 16. Styczniowa 
akcja towarzyszyła XVII Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 

Długi ogonek chętnych do oddania krwi ustawił się już od 8 rano i nie zmniejszył do godz. 14, 
kiedy to zakończyła się rejestracja. Krew oddawano prawie do godz.14.30.  Zarejestrowało się 136 
osób, a 121 oddało krew. W rezultacie udało się zebrać 54, 5 litrów krwi. 
 

Krwiodawcy mieli do dyspozycji osiem stanowisk. Przez cały czas znajdowali się pod fachową 
opieką lekarzy i pielęgniarek z Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wejherowie. Zebrana krew była przewożona na bieżąco do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 

Po pobraniu krwi krwiodawcy mogli posilić się grochówką, poczęstować kawą i herbatą oraz 
wylosować upominki od sponsorów, ufundowane specjalnie na Akcję Honorowego Oddawania Krwi. 
Byli wśród nich: 

   
Hipermarket Auchan Rumia, AXEL COMPUTER Taxi Rumia, BAZAR, Bank 
Rumia, Castorama Rumia, Cukiernia KUBUŚ, Kwiaciarnia ASIA, Kummer, 

LEROY MERLIN Rumia, MEBLOMAK, Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan, P.P.U.H. SOPEL, Pizza Rest Cafe CREDENCE, Villa Virgo, 

PROMO(X) 
 

Burmistrz Miasta Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak dziękuje gorąco Sponsorom oraz Pani  
dr Jolancie Wolskiej za udostępnienie obiektu Poradni i wszystkim pracującym przy akcji pracownikom. 
 

O OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O SUBSTANCJACH 
GROŻNYCH DLA ŚRODOWISKA 

 
Burmistrz Miasta informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), właściciel, u żytkownik 
wieczysty lub zarz ądca nieruchomo ści, a tak że obiektu, urz ądzenia budowlanego, instalacji 
przemysłowej lub innego miejsca zawieraj ącego substancje stwarzaj ące szczególne zagro żenie 
dla środowiska, w szczególno ści: azbest  (np.: pokrycia z eternitu), PCB – polichlorowane bifenyle  
(np.: transformatory i kondensatory energetyczne), jest obowi ązany do dokumentowania rodzaju, 
ilo ści i miejsc ich wyst ępowania oraz sposobu ich eliminowania .  
 

- Informacja dotycz ąca azbestu  – winna być przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 lub nr 3 
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 
1876).  

Informację tą właściciel, zarządca lub użytkownik ma obowiązek sporządzić w dwóch 
egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, a drugi egzemplarz należy 
przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. 
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami winni informację przedłożyć burmistrzowi.  
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia ka żdego roku . 
 

- Informacja dotycz ąca PCB  – winna być przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 lub nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  
w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska 
(Dz. U. Nr 96, poz. 860).  

Osoby wykorzystujące PCB, składają informację w terminie miesiąca po przeprowadzonej 
inwentaryzacji urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB. Osoby fizyczne, 
niebędące przedsiębiorcami przedkładają ww. informację burmistrzowi miasta, natomiast 
przedsiębiorcy informację przekazują marszałkowi województwa. Informacja ta podlega na bieżąco 
aktualizacji. 

Ponadto informujemy, iż wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza 
się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. 

Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej 
niż do dnia 30 czerwca 2010 roku.  

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi – 
www.rumia.eu � informator � ochrona środowiska, a także w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi - pok. 108, tel. 679-65-60. 
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JAKI B ĘDZIE NOWY 
RATUSZ ?  

 
Burmistrz Miasta Rumi zaprasza wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców naszego miasta  
na wystaw ę projektów architektonicznych 
przyszłego centrum miasta wraz z Ratuszem .  
 
Wystawa jest czynna do końca stycznia 2009 r. i 
znajduje się na I piętrze Urz ędu Miasta Rumi . 
Można ja oglądać w godzinach otwarcia magistratu. 
 
Poniedziałek                  w godz. 7.30 – 17  
Wtorek, czwartek, piątek       w godz. 7.30 – 17  
 
Oprócz budynku Urzędu Miasta Rumi, projekty 
można oglądać także w: 
 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Pomorska11:   
Poniedziałek – piątek               w godz. 10.00 – 18.00  
Sobota                                       w godz. 8.00 – 14.00  
Środa, niedziela                         nieczynne  
 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49:  
Poniedziałek – piątek                w godz. 8.00 – 16.00  
Środa, czwartek                       w godz. 16.00 – 21.00  
Sobota, niedziela                     w godz. 14.00 – 20.00 
 

OTWARTE KONKURSY 
OFERT - WYNIKI 

 
Rozstrzygnięcie  Otwartego Konkursu Ofert  
na realizację zadań publicznych Gminy Rumia 
w 2009 roku w zakresie  edukacji, o światy i 
wychowania , ogłoszonego w grudniu 2008 
roku. Poniższe oferty spełniły wymogi 
określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz warunki i 
kryteria ogłoszonego konkursu: 

Akcja „Zima” 
1) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej "SALOS" 
2) Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania 
Młodzieży Oddział Rumia, Oratorium im. św. 
Dominika Savio 
3) Ośrodek Wychowawczy "Nasz Dom"  
4) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Gdańska Hufiec Rumia 

Uniwersytet III Wieku 
5) Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
 
Więcej informacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rumi: www.um.rumia.pl  
 

 

 

 
 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 
 

Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), podmioty 
korzystaj ące ze środowiska maj ą obowi ązek ustalenia we własnym zakresie wysoko ści nale żnej 
opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek  właściwego urz ędu 
marszałkowskiego . 

  
Przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się:  
1. przedsiębiorcę,  
2. jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą,  
3. osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą a korzystającą ze środowiska w zakresie,  

w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
Opłaty ponoszone są za: 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. w przypadku korzystania  

z kotłowni opalanej węglem, olejem, koksem, drewnem lub gazem, a także  
w przypadku użytkowania pojazdów czy urządzeń z silnikami spalinowymi), 

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi itp.), 

- pobór wody z ujęć własnych, 
- składowanie odpadów (właściciele składowiska). 
Opłatę wnosi si ę do ko ńca miesi ąca nast ępującego po upływie ka żdego półrocza (tj. za II 

półrocze 2008r. do 31.01.2009r.) 
Podmiot korzystający ze środowiska, w terminie wniesienia opłaty, przedkłada marszałkowi 

województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i 
dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.  

Ważne jest, aby informacje sporządzać na odpowiednich formularzach, zgodnych  
z aktualnymi aktami prawnymi w tym zakresie, dla danego okresu sprawozdawczego. Wysokość opłaty 
ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie za środowisko miało 
miejsce. 

Obowiązujące stawki opłat za II półrocze 2008 roku określone są w Obwieszczeniu Ministra 
Środowiska z dnia 20 września 2007r. – Monitor Polski Nr 68, poz. 754. Wzór formularza określony jest 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych 
opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. z 2005r. Nr 252, poz. 2128). 

Za II półrocze 2008r. nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska za poszczególny 
rodzaj korzystania ze środowiska, gdy półroczna wysokość opłaty nie przekracza 400 zł. Zwolnienie z 
opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku składania półrocznej informacji.  

 
Informacje nale ży przesyła ć na adres:  
 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU 
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 
Trakt Św. Wojciecha 293 
80-001 Gdańsk 
 
Nazwa i numer konta, na które nale ży dokonywa ć wpłat:  
 
KREDYT BANK S.A. II ODDZIAŁ GDAŃSK 
97 1500 1171 1211 7001 6391 0000 
Więcej informacji w sprawie zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska można 
uzyskać w siedzibie Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu 
Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, w pokoju 102 i pod numerem telefonu (0-58) 
32-68-679 lub na stronie internetowej: www.wrotapomorza.pl �zakładka: Biuletyn Informacji Publicznej 
� zakładka: Samorząd Województwa Pomorskiego � zakładka: Urząd � zakładka: Sprawy � 
zakładka: Sprawy do załatwienia � Opłaty za korzystanie ze środowiska. 
 

SPRZEDAJESZ ALKOHOL – PAMI ĘTAJ O OŚWIADCZENIU 
 

Urząd Miasta Rumi przypomina, że 31 stycznia 2009 roku,  upływa termin złożenia pisemnego 
oświadczenia o warto ści sprzeda ży alkoholu w roku 2008.   

Natomiast, przedsiębiorcy, którym w roku 2009 zezwolenia wygasa, zobowiązani są do jego 
opłacenia proporcjonalnie do okresu jego ważności. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Urzędu Miasta 
Rumi, składając go w Biurze Obsługi Mieszka ńców Urz ędu Miasta Rumi , stanowisko nr 3.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PROFIS    
 SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH w Rumi 

BIURO TŁUMACZEŃ – tłumaczenia przysięgłe 
ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, 

WŁOSKI, ROSYJSKI 
Kursy językowe dla dzieci od lat 3 i dorosłych, szkolenia dla firm 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE – roczne i dwuletnie 
• egzamin gimnazjalny 

• MATURA  podstawowa i rozszerzona 
j. polski/matematyka/fizyka/historia/WOS/biologia/geografia/chemia 

zajęcia: Gimnazjum nr 1 w Rumi/obok basenu 
informacje i zapisy: 

Tel. 600 341 875    608 573 620 / profis@op.pl 
 

MAGIEL GORĄCY 
 

Rumia 
Ul. Gdańska 38 

 
Tel (058) 671-68-76 

 
Czynny: 

Pon. – pt. w godz. 11 – 19 
Sob. w godz. 10 - 14  

 



ZGINĄŁ PIES? SPRAWDŻ NA STRONIE STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

Z nową inicjatywą pomocy mieszkańcom w odszukiwaniu zagubionych psów wystąpiła Straż Miejska w 
Rumi. Co się dzieje z zaginionym pupilem  będzie można sprawdzić poprzez internet. 
Od 1 stycznia 2009 roku, na stronie internetowej Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl, pojawiła się nowa 
zakładka "psy odłowione", na której prezentowane będą zdjęcia psów odłowionych, doprowadzonych 
do SM lub oddanych przez przypadkowe osoby.  

Mieszkańcy, którym zginął pies, będą mogli poprzez stronę internetową sprawdzić, czy ich pies 
nie przebywa w kojcu SM.  

Pies bez identyfikatora będzie trzymany w Straży Miejskiej trzy dni , a jeśli przez ten czas nie 
zgłosi się właściciel – pies odwożony będzie do schroniska. 
  

ODŁAWIANIE WAŁ ĘSAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT 
 

Urząd Miasta Rumi informuje, że wałęsające się i zabłąkane na terenie miasta zwierzęta będą 
odławiane w roku 2009 w drug ą środ ę i czwart ą sobot ę miesi ąca.. Odłowami zajmuje się firma 
„CANIS” z Pucka, a zwierzęta przekazywane są do schroniska dla psów „Bajer” w Małoszycach. 

Kontakty: 
Firma CANIS: Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, Puck  
Schronisko "Bajer" w Małoszycach: Sławomir Twardziak tel. 503-784-107, 508-360-305; czynne od 
poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 14:00 
 

KONTROLA CHIPÓW PRZEZ STRA Ż MIEJSKĄ 
 

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypomina, 
że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Rumia, właściciele 
czworonogów zobowiązani są do oznakowania swoich pupili identyfikatorami elekt ronicznymi  (czipami). 
 

Oznakowanie  psów kontroluj ą funkcjonariusze Stra ży Miejskiej  w Rumi za pomoc ą czytników  do 
identyfikacji czipów. W przypadku braku identyfikatorów, strażnicy nakładają na właścicieli psów mandaty w 
wysokości od 50 zł wzwy ż, a w przypadku dalszego uchylania się od tego obowiązku - kierują wnioski do 
sądu grodzkiego .  

Bezpłatne znakowanie psów przeprowadzają wszystkie gabinety weterynaryjne na terenie Rumi.    
 

DOKARMIANIE PTAKÓW ZIM Ą 
 

W ostatnich czasach wiele gatunków ptaków wodnych (m.in. kaczki, łabędzie) coraz liczniej 
spędza zimę na terenie polskich miast. Jednym z powodów jest wyższa temperatura wód na terenach 
miejskich, która opóźnia ich zamarzanie, a także łatwość i dostępność do pokarmu.  

Niestety, poprzez nadmierne i często zbędne dokarmianie ptaków, człowiek niejako „zaprasza” je 
do miast, co może być dla nich niekorzystne. Ptaki nie odlatują na zimę, ulegają procesowi 
synantropizacji, czyli przystosowania do życia w pobliżu ludzkich siedzib, a to prowadzi w efekcie do 
degeneracji gatunku. Ulegają one kolizjom z pojazdami, liniami napowietrznymi, atakowane są przez 
psy a nawet ludzi. Przebywające w dużych stadach w jednym miejscu są narażone na wzajemne 
zarażanie się chorobami zakaźnymi. Dokarmianie , z reguły nieprawidłowe , może przyczyni ć się do 
powa żnych chorób układu pokarmowego ptaków . Dlatego pamiętajmy, lepiej w ogóle nie karmić 
ptaków niż robić to źle! Ptaki są przystosowane do życia w trudnych warunkach i świetnie sobie 
poradzą bez naszej pomocy. 

Dokarmianie ptaków powinno się prowadzić tylko w okresie silnych mrozów oraz gdy jest bardzo 
dużo śniegu. Zarówno dla kaczek, jak i łabędzi, najwła ściwszy pokarm stanowi ą ziarna zbó ż (np. 
gotowana i obsuszona pszenica) i surowe lub gotowane bez soli, drobno pokrojone wa rzywa . 
Chleb (koniecznie świeży i drobno pokrojony!) powinien stanowić pokarm uzupełniający. Podawane 
porcje muszą być na bieżąco zjadane. Nie mogą leżeć, zamarzać czy pleśnieć. Niestety, bardzo często 
łabędziom czy kaczkom podajemy resztki z posiłków człowieka, zeschnięty czy spleśniały chleb bądź 
cywilizacyjne smakołyki typu chipsy czy paluszki. Najkorzystniejszy jest jednak specjalny granulat 
dla ptaków wodnych , który jest tani a przy tym stanowi pełnowarto ściowy pokarm . 
 
 
 

.  

 
 

 
 

BEZPIECZNE MIASTO 

 

ZAPISY NA RUTW 
 

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku   informuje, że zapisy słuchaczy 
na II semestr 2008/2009 r.  odbywać się będą w 
Miejskim Domu Kultury  przy ul. Mickiewicza 19, 
od 19 stycznia 2009 r. do 23 stycznia 2009 r. w 
następujących godzinach: 
 
Poniedziałek 10.01.2009 r. – w godz. 10 – 12 
Wtorek   20.01.2009 r. – w godz. 10 – 12 
Środa  21.01.2009 r. – w godz. 12 – 14 
Czwartek  22.01.2009 r. – w godz. 10 – 12 
Piątek  23.01.2009 r. – w godz. 10 – 12 
 
Po tym terminie zapisy nie będą przyjmowane. 
 
Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie 
Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 

  

Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno-Kan. -994 

Policja 
- 0-58 679-67-02, 
- 0-58 679-67-22,  
- 0-58 671-59-97 

Straż Pożarna - 0-58 671-01-98 

Straż Miejska - 0-58 671-94-73,  
- 0-58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe - 0-58 677-61-02,  
- 0-58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe - 0-58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne - 0-58 620-45-50 

Pogotowie Wodno-
Kanalizacyjne 

- 0-58 621-67-20    
-0-58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe - 0-58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecz. 

- 0-58 671-05-56  
- 0-58 671-08-36 

Sanepid Wejherowo - 0-58 672-74-27 

Zarząd Drogowy Wejherowo - 0-58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy - 0-58 672-21-62 

Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Pow. PSP - 0-58 672-22-22 

Komendant Powiatowy Policji - 0-58 672-97-22 

Prokuratura Rejonowa - 0-58 672-98-60,  
- 0-58 672-26-64 

Powiatowy Inspektor Sanitarny - 0-58 672-18-60 

Sąd Rejonowy w Wejherowie - 0-58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo - 0-58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo - 0-58 677-34-32 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 0-58 672-13-09 

Biuro Paszportowe - 0-58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy - 0-58 672-71-83 

Urząd Statystyczny 
o/Wejherowo - 0-58 677-20-90 

NZOZ ul. Derdowskiego 24 - 0-58 671-15-11 

NZOZ ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A - 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Rat. Działań Med. - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid - 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalist. Wejherowo - 0-58 572-72-00 

REKLAMA RTV 
SERVICE 
Naprawy, piloty, 
Sklep elektroniczny 
Rumia, ul. 
Tysiąclecia 6 
www.rtv-
service.invito.pl 



KALENDARZ IMPREZ  W RUMI   
STYCZEŃ 2009 

 
01 - 31   „ Galeria u Bibliotekrek”  Wystawa malars twa - Alojzego Osady, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi, ul. Pomorska 11, org MBP 
 
05 - 31   Wystawa fotograficzna pt. „Morze” Gdańskiego Towarzystwa 
Twórczości  Fotograficznej,  Dom Kultury SM „Janowo” Rumia,  ul. Pomorska 
11, org. DK SM „Janowo” 
 
10 (sobota) godz..14.00 -16.00 TPS Rumia -  Libero Starogard Gda ński, 
Mecz Piłki Siatkowej - Juniorki, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Rumia, ul. 
Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz..18.00 -20.00  KS Łączpol Gdynia – KU AZS Politechnika Koszalin, 
Mecz Piłki Ręcznej  - Ekstra Klasa Kobiet, Hala  Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49, org. KS Łączpol Gdynia 
 
11 (niedziela) XVII Miejski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
realizują: 
 
godz.8.00 - 14.00  Akcja Honorowego Oddawania Krwi,  NZOZ „Panaceum” 
ul. Katowicka 17 , org. Urząd Miasta Rumi 
godz. 14.00 - 20.00  w programie:  
- występy dzieci i młodzież z Rumskich Szkół i Przedszkoli,  SPIN, Spineczki, 
Spinki,   
- licytacja,  
- zbiórka datków,  
- Światełko do Nieba,  
org. Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Rumi :, Hala widowiskowo- 
sportowa ul. Mickiewicza 49,  
 
godz. 16.00   w programie:  
- Jony Roger - gdyńska grupa szantowa,  
- występy Przedszkolaków z ”Iskierki „ i „Janowiaczka”,  
- występy solistów OPP grupy „Paragraf” i „Jambolaya”,   
org. Dom Kultury  SM „Janowo”, ul. Pomorska 11  
 
godz. 16.00  Koncert Kol ęd – wykonawca Chór Św. Cecylii, Kościół Św. 
Krzy ża w Rumi , ul. Kościelna 20, org. Parafia Św. Krzyża w Rumi, Chór Św. 
Cecylii 
 
12 ( poniedziałek) godz.10.30 – 15.00 Miejskie  Zawody Szkół 
Podstawowych w Sztafetach Pływackich 9 x 50m, Miejs ka  Gimnazjada 
w Sztafetach Pływackich 9 x 50m, Kryta Pływalnia  w Rumi, ul. 
Rodziewiczówny, org. MOSiR Rumia, Szkolne Zespoły Sportowe 
 
15 (czwartek) godz. 18.00  Wernisa ż Wystawy – Grafiki „Kontrasty”  Grupa 
Twórcza  „+ Sztuka” z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK Rumia 
 
17 ( sobota) godz. 18.00 – 20.00 EC Wybrze że TPS Rumia – TKST 
Budowlani Toru ń, Mecz Piłki Siatkowej – I Liga Kobiet, Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR Rumia, ul.Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
 
18 (niedziela) godz. 8.00- 15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 
2008/2009 III edycja, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, Hala 
Widowiskowo - sportowa  ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR  
godz. 16.00- 18.00 TPS Rumia – Trefl Gdynia, Mecz Piłki Siatkowej – Juniorki, 
Hala Widowiskowo-  Sportowa MOSiR Rumia,  ul.Mickiewicza 49, org. TPS 
Rumia 
godz. 18.00 – 23.00 Rumska Liga Halowa IX Kolejka , Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR Rumia, ul.Mickiewicza 49, org. MKS „ORKAN” Rumia 
godz. 16.00 Janowski Salon Muzyczny – koncert karnawałowy w wykonaniu 
Filharmoników Koszalińskich „Camerta Pomerania”  Dom Kultury SM „Janowo” 
Rumia, ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
 
22 (czwartek) godz.18.00 Koncert Kol ęd i Pastorałek  – Sekcja wokalno –
instrumentalna Miejskiego Domu Kultury w Rumi,  Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19,  org. MDK Rumia 
 
24 (sobota) godz.8.00 -15.30 Turniej Św. Jana Bosko - Rocznik 1996, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR Rumia, ul.Mickiewicza 49, org. SALOS Rumia 
godz. 16.00 – 21.00  Rumska Liga Halowa X Kolejka , Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR Rumia, ul.Mickiewicza 49, org. MKS „ORKAN” Rumia 
 
25 (niedziela) godz. 13.00 – 15.00 KS Łączpol Gdynia –  Słupia Słupsk, Mecz 
Piłki Ręcznej  - Ekstra Klasa Kobiet, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
Rumia, ul .Mickiewicza 49, org. KS Łączpol Gdynia 
godz. 16.00 – 18.00 TPS Rumia – UKS Miastko, Mecz Piłki Siatkowej – 
Kadetki, Hala Widowiskowo-  Sportowa MOSiR Rumia,    
ul. Mickiewicza 49, org. TPR Rumia 
 
31 (sobota) godz. 11.00 – 13.00  TPS Rumia – UKS  Orzeł Malbork, 
Mecz Piłki Siatkowej – Kadetki, Hala Widowiskowo-  Sportowa MOSiR 
Rumia,  ul. Mickiewicza 49, org. TPR Rumia 
godz. 18.00 – 20.00 EC Wybrze że TPS Rumia – PSPS Chemik Police 
Mecz Piłki Siatkowej – I Liga Kobiet, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
Rumia, ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz.17.00 Koncert Karnawałowy  w wykonaniu Artystów Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
Rumia 
 

Organizatorzy: 
 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37                                                  
DK SM „Janowo” ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93 
MDK   ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37                                                          
MBP ul. Pomorska 11 tel. 058 671-83-04; Parafie Rumskie 
 

Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u organizatorów.   
Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w kalendarzu. 

 

STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA RUMI 
 
W grudniu br.,  w du żej sali obrad Rady Miejskiej Rumi w Urz ędzie 
Miasta Rumi, Burmistrz Miasta Rumi, El żbieta Rogala-Ko ńczak, 
wręczyła stypendia Burmistrza Miasta Rumi za osi ągni ęcia 
artystyczne oraz sportowe.  
 
O stypendium mogli się o nie starać mieszkańcy Rumi, będący uczniami 
gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz studiujący. Stypendium można 
było otrzymać za osiągnięcia artystyczne i sportowe (indywidualne i 
zespołowe) uzyskane w roku kalendarzowym, w którym składany był 
wniosek, czyli w mijającym 2008 roku.  
 
I tak – dwie Rumianki otrzymały stypendia za osiągnięcia artystyczne, a 
dwudziestu siedmiu młodych ludzi - stypendia za osiągnięcia sportowe. 
Wysokość stypendium, w zależności od uzyskanych wyników, wyniosła od 
800 zł do 1 500 zł dla każdego stypendysty. 
 

Stypendia sportowe otrzymali:  
Magdalena Stencel, Mariusz Jóźwicki, Michał Mączka, Hanna Idziak, 
Marek Kulas, Michał Czerkies, Aleksandra Theis, Magdalena Kierszke, 
Paweł Muchewicz, Natalia Kahs, Karol Róg, Patryk Wichrowski, Grzegorz 
Cybulski, Adam Falkowski, Kamila Żak, Anna Semmerling, Adrianna 
Daszkiewicz, Szymon Daszkiewicz, Robert Niewiedziała, Paulina 
Lipieńska, Ewelina Zamojska, Marta Kozieł, Grzegorz Skwierawski, Paweł 
Zamojski, Marcin Piechowski, Michalina Kantecka, Angelika Zamojska 

 
Stypendia artystyczne otrzymały:  

Joanna Jakubek i Jagoda Wróbel 
 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 
 
Agencja Rynku Rolnego  przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
terminów składnia wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
oraz terminu i sposobu wypłaty przyznanych kwot (Dz.U. nr 214, poz 
1581), wyznaczono kolejny termin składania wniosków. 
 
Rozpocz ął si ę 1 grudnia 2008 r.  i potrwa do 15 lutego 2009 r.  W terminie 
tym będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż 
ozimych (wysianych od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.).  
 
Szczegółowe informacje nt. działań prowadzonych przez Agencję Rynku 
Rolnego można znaleźć na stronie internetowej www.arr.gov.pl 
Informacji udziela również Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR  pod 
numerem (022) 661-72-72  
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 
Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, 
korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl. 
  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 

BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
informuje, że w miesi ącu styczniu  2009 roku zostało zaplanowane 

ogłoszenie otwarcia post ępowań publicznych na nast ępujące 
zadania: 

 
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierskie j – I 

etap.  
2. Budowa ul. Hutniczej. 
3. Budowa ul. Okrzei. 
4. Budowa ul. Świętopełka. 
5. Budowa ci ągu ul. Lipowa, Mostowa. 
6. Budowa mostu w ul. Mostowej. 

   
Pełne ogłoszenia dotycz ące tych post ępowań zostan ą opublikowane 
w momencie ich wszcz ęcia na tablicy ogłosze ń Urzędu Miasta Rumi 
oraz na stronie internetowej:  
www.rumia.eu  w   BIP . Szczegółowych informacji udziela Referat  
Zamówie ń Publicznych – tel. 058-679-65-74.  
 



OGŁOSZENIA O WYNIKACH POST ĘPOWAŃ 
W M-CU GRUDNIU 2008 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach post ępowań publicznych 

rozstrzygni ętych w m-cu grudniu  2008: 
 
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
budow ę ul. Kwiatowej w Rumi. 
     Złożonych ofert – 9, z czego odrzucono : 1. 
 

WYBRANY WYKONAWCA 
Oferta nr 9 
1) Nazwa: „BOB-ROLLO” Sp. z o.o. ;        
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3) Zaproponowana cen brutto: 954.051,52 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00 
 
Wybrana oferta była najtańszą złożoną i ważną ofertą w postępowaniu. 
Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

POZOSTAŁE OFERTY 
Oferta nr 1 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd 
Hewelt;         
2) Siedziba i adres: 84-123 Połchowo, Mrzezino ul. Lipowa 6; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.118.099,97 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 341,32. 

 
Oferta nr 2 
1) Nazwa: „WASKO” Piotr Dawidowski;         
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.186.875,55 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 321,52. 
 
Oferta nr 3 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o.;         
2) Siedziba i adres: 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.369.361,50 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 278,68. 
 
Oferta nr 4 
1) Nazwa: Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A.;         
2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.329.099,79 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 287,12. 
 
Oferta nr 5 
1) Nazwa: „STRABAG” Sp. z o.o.;         
2) Siedziba i adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.393.070,38 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 273,96. 
 
Oferta nr 6 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „ABRUKO” Sp. z o.o.;         
2) Siedziba i adres: 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.132.799,17 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 336,88. 
 
Oferta nr 7  
1) Nazwa: Firma Handlowo-Usługowa „BC” Bogdan Ciskowski;         
2) Siedziba i adres: 84-106 Leśniewo, ul. Leśna 20; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.333.499,47 zł; 
4) Oferta odrzucona. 
 
Oferta nr 8 
1) Nazwa: FIRMA „G.M.M.” Marzena Gaffka;         
2) Siedziba i adres: 84-106 Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.090.694,20 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 349,88. 
 
2. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej r ęki na 
wykonanie robót dodatkowych przy budowie ul. Zielar skiej w Rumi 
polegaj ących na: 
 
    a/ wykonaniu podbudowy z kruszbetu gr. 30 cm na odcinku od ul. 
Batorego do Zdrojowej  - 840 m², 
    b/ wykonaniu podbudowy z kruszbetu gr. 40 cm na odcinku od ul. 
Batorego do przepustu na Zagórskiej Strudze  - 487,50 m², 
    c/ zastosowaniu igłofiltrów na odcinku od studni D25 do Studni D27 
wraz z separatorem i osadnikiem oraz odcinek od studni D 10 do D13  - 
120 szt., 
    d/ przebudowie gazociągu - zamiana rurociągu o śr. 80 mm na śr 100 
mm na skrzyżowaniu ul. Batorego z Zielarską -  15 m, 
    e/ wydłużeniu gazociągu o śr 100 mm na skrzyżowaniu Zielarska, 
Zdrojowa,  
        zamontowaniu nowych monobloków w/ g zaleceń z gazowni -  8,0 m, 
    f/  przebudowie studni kanalizacyjnych - 4 szt., 
    g/ wykonaniu odwodnienia terenu przed ciekiem wodnym na długości 3 
m i wprowadzeniu do drenarki, 
 

WYBRANY WYKONAWCA 
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd Hewelt, z 
siedzibą: Mrzezino, ul. Lip[owa 6, 84-123 Połchowo. 
 
za kwotę: 154.008,73 zł, w tym VAT 27.722,07 zł. 
 
W trakcie budowy ul. Zielarskiej w Rumi (postępowanie nr ZP/341/17/08) 
okazało się, że koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć w trakcie sporządzania dokumentacji i organizacji 
przetargu na budowę ul. Zielarskiej. Wszystkie roboty dodatkowe, które wynikły 
przy budowie ul. Zielarskiej zostały ujęte w protokołach konieczności 
podpisanymi przez obie strony. Do negocjacji w sprawie realizacji zamówienia 
zaproszono Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd 
Hewelt, ponieważ realizacja zamówienia podstawowego (realizowana przez tę 
firmę) uzależniona była od wykonania robót dodatkowych. 
W związku z powyższym niniejsze postępowanie prowadzone było w trybie 
zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 
nz późn. zm./  
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych. 
 
3. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
dowo żenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Rumi  do szkół w 
roku 2009. 
Złożonych ofert – 1, z czego odrzucono : 0. 
 

WYBRANY WYKONAWCA 
Oferta nr 1 
1) Nazwa: Stowarzyszenie „AXEL COMPUTER TAXI”         
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 23; 
3) Ceny jednostkowe brutto oferty: 

a) za kurs w jedną stronę na terenie Rumi - 15,00 złotych; 
b) za kurs w jedną stronę do Gdyni - 40,00 złotych; 
c) za kurs w jedną stronę do Wejherowa - 40,00 złotych; 
d) za kurs w jedną stronę do Gdańska -  80,00 złotych; 

4) ilość otrzymanych punktów – 300,00 
 
Wybrana oferta była jedyną i ważną ofertą złożoną w postępowaniu. Jedynym 
kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą 
cenę. 
 
4. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
budow ę oświetlenia boiska przy ul. Wrocławskiej w Rumi. 
      Złożonych ofert – 3, z czego odrzucono : 1. 
 

WYBRANY WYKONAWCA 
 
Oferta nr 3 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu TEXTEL Sp. z o.o.;        
2) Siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2; 
3) Zaproponowana cen brutto: 160.482,20 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00 
 
Wybrana oferta była najtańszą złożoną i ważną ofertą w postępowaniu. 
Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

POZOSTAŁE OFERTY 
Oferta nr 1 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo „VOLFRAM” s.j. Mokrzycki, Podgórski;         
2) Siedziba i adres: 84-120 Władysławowo, ul. Żytnia 3; 
3) Zaproponowana cen brutto: 189.477,07 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 338,80. 

 
OFERTY ODRZUCONE 

Oferta nr 2 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELSPEC” sp. z o.o.         
2) Siedziba i adres: 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 20; 
 
5. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
pielęgnację zieleni miejskiej (przycinki) w Rumi 
      Złożonych ofert – 2, z czego odrzucono : 0. 
 

WYBRANY WYKONAWCA 
Oferta nr 2 
1) Nazwa: Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni, Janusz Tobiański;        
2) Siedziba i adres: 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/21; 
3) Zaproponowana suma cen jednostkowych brutto: 4.268,23 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 300,00 
 
Wybrana oferta była najtańszą złożoną i ważną ofertą w postępowaniu. 
Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

POZOSTAŁE OFERTY 
Oferta nr 1 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Kreft Mirosław;         
2) Siedziba i adres: 80-298 Gdańsk-Leźno 23/5; 
3) Zaproponowana suma cen jednostkowych brutto: 4.823,56 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 264,00. 



 




