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Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), 
pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu 
miasta Golubia-Dobrzynia”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w 
dniu 08.01.2020 r. o godz. 11:30.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia to 7.527.600.00 zł brutto (wg projektu budżetu i założeń WPF)
Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowana przez okres 36 miesięcy, 
począwszy od dnia 1.02.2020 r.

W terminie składania ofert tj. do 08.01.2020 r. do godz. 11.00 została złożona 1 oferta: 
1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 
EKOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno
Cena oferty 60 % - 7.637.501.55 zł netto

-611.000.12 zł-podatek VAT
- 8.248.501,67 zł brutto

Dodatkowa dezynfekcja pojemników - 15 % - 10 razy w okresie maj-wrzesień 
Włączenie się w akcje promocyjno-edukacyjne - 10 % - Wykonaw ca oferuje włączenie 
się w akcje informacyjno-promocyjne organizowane przez Zamaw iającego na temat 
segregacji odpadów i sfinansuje nagrody w wysokości 10.000 zł.
Emisja spalin - 15 % - Wykonawca przeznaczy do realizacji zamówienia 2 pojazdy 
spełniające normę emisji spalin EURO 5 i 3 pojazdy spełniające noj 
Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.
Reklamacje będą załatwiane w terminie 3 dni.

lonne EURO 6.

SURF TRZ

AT? riuszJPrą tRuwski

UWAGAI! i Zgodnie żart 24 ust II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 
dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o 
którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 28 11.2019, znak 
sprawy: WGK.271.6.2019 Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania / innym 
Wykonawcą nic prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sporządziła inspektor Małgorzata Gołębiewski 
Zatwierdził: Kierownik WGK Dawid Jarecki.


