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Sz. P.
Mateusz Bobek

Właściciel firmy:

BOJAN OGRODZENIA MATEUSZ BOBEK
ul. Spacerowa 14
32-040 Wrząsowice

POŚWIADCZENIE 

o należytym wykonaniu i prawidłowym ukończeniu robót budowlanych

Nadleśnictwo Kościerzyna jako Zamawiający niniejszym poświadcza, że podmiot 

gospodarczy: BOJAN OGRODZENIA MATEUSZ BOBEK, z siedzibą (32-040) 

Wrząsowicach przy ulicy Spacerowej 14, zwany dalej: „BOJAN OGRODZENIA 

MATEUSZ BOBEK”, wykonał na rzecz Nadleśnictwa Kościerzyna roboty budowlane – 

remonty czterech ogrodzeń leśniczówek Leśnictw Ludwikowo, Grzybowski Młyn, Nowa 

Kiszewa, Wdzydze – w podziale na cztery części (cztery umowy w sprawie zamówienia 

publicznego:

1) od 14 października 2022 roku do 3 grudnia 2022 roku w ramach zawartej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego nr 271.6.002.1.22 na część zamówienia nr 1 

(remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Ludwikowo), o wartości: 78.948,18 zł 
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brutto (słownie złotych brutto: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 

czterdzieści osiem 18/100). 

Roboty budowlane polegały m. in. na ścinaniu i karczowaniu krzaków i pokrycia, 

wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem rozebranych elementów, 

wykonania ogrodzenia systemowego panelowego, wykonaniu bram i furtek;

2) od 14 października 2022 roku do 3 grudnia 2022 roku w ramach zawartej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego nr 271.6.002.2.22 na część zamówienia nr 2 

(remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Grzybowski Młyn), o wartości: 

95.172,97 zł brutto (słownie złotych brutto: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 

siedemdziesiąt dwa 97/100).

Roboty budowlane polegały m. in. na ścinaniu i karczowaniu krzaków i pokrycia, 

wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem rozebranych elementów, 

wykonania ogrodzenia systemowego panelowego, wykonaniu bram i furtek

3) od 14 października 2022 roku do 3 grudnia 2022 roku w ramach zawartej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego nr 271.6.002.3.22 na część zamówienia nr 3 

(remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Nowa Kiszewa), o wartości: 

140.277,37 zł brutto (słownie złotych brutto: sto czterdzieści tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt siedem 37/100).

Roboty budowlane polegały m. in. na ścinaniu i karczowaniu krzaków i pokrycia, 

wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem rozebranych elementów, 

wykonania ogrodzenia systemowego panelowego, wykonaniu bram i furtek;

4) od 14 października 2022 roku do 3 grudnia 2022 roku w ramach zawartej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego nr 271.6.002.4.22 na część zamówienia nr 4 

(remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Wdzydze), o wartości: 128.897,11 zł 
brutto (słownie złotych brutto: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt siedem 11/100).

Roboty budowlane polegały m. in. na ścinaniu i karczowaniu krzaków i pokrycia, 

wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem rozebranych elementów, 

wykonania ogrodzenia systemowego panelowego oraz ogrodzenia 

sztachetowego, wykonaniu robót tynkarskich, wykonaniu bram i furtek.
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Wszystkie ujęte w niniejszym poświadczeniu roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, prawidłowo ukończone, w terminie, fachowo, rzetelnie , a BOJAN 

OGRODZENIA MATEUSZ BOBEK jako wykonawca jest godny polecenia innym 

nadleśnictwom i firmom w celu wykonania prac o podobnym zakresie.

Z poważaniem
Nadleśniczy

Michał  Jaworski

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1) Pan Mateusz Bobek – Właściciel firmy: BOJAN OGRODZENIA MATEUSZ BOBEK, z siedzibą (32-
040) Wrząsowicach przy ulicy Spacerowej 14.

2) a/a.
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