WÓJT GMINY
WILCZĘTA
Wilczęta, dnia 23.11.2017 l,

zP .271 ,12.2017

lNFORMACJA Z OTWARClA OFERT

o udzielenie zamóWienia publicznego prowadzonego W trybie prżetargu
pn. ,,odbiór odpadów komunalnych od wlaścicieli niefuchomości

Dotyczyi postępowania

nieogranicżonego
zamie§zk!łych i niezamie§zkałych na terenie Gminy wilczęta or^z z Punktu selektywnej
zbiórki odpadów Komunalnych i z punktów gniazdowych w latach 20l8-2019",

ogłoszenie o zamówienlu opublikowano W Biuletynie zamóWień Publicżnych pod numercm
616740,N-20l7 z dnia 20I'7 -l l -1.5 t.
zgodnie z ań, 86 ust, 5 ustawy z dnia 29 stycznia2oa4l. Plawo zamówień publicznych ( t,j, Dz, U, z
2o17l., poz. 1579 z póżn.zm,) zamawiający zam ieszcża na stron ie internetowej Gm iny Wilczęta:
WWw,ugwilcżeta,bip.doc,pl informacje Wynikające z treści złożonyah ofeń,

1- zamawiający zamięża pżeznaczyć na sfinansowanje przedmiotowego zamóWienia kwotę W
Wy§okości- 182 400,00 zł brutto,
ofe
m terminu §kładania ofeń złożono
Pfz|)du
okres
adres cena brulto Termin
L.p. Nazwa
gwarancii
Wykonania
W PLN
Wykonawcy
W
m-cach
zamówienia
Pżedsiębiorstwo
01.01.2018
189 600,00
1
Usług Komunalnych
do 31,'l2,20'l9 l,

i

Warunki
płatności

od

28 dni

298 080,00

od

2a dni

Bednarczyk,
zaścianki 37 m, l, 14420 MŁYNARY
KoMA olszryN sp, ż 260 7,12,00

01.01.2018
do 31.12.2019 r,

od

28 dni

sp. z o.o.,

ul.

Piłsudskiego 6, 14-400

PAsŁĘK
2

zal<ład

Usfus

Komuna|nych Marek

Janusz

o.o., ul. Towarowa 20a,
10_417

oLszTYN

01,01,2018
do 31,12.2019 r.

Wykonawca W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie interneiowej informacji, o której
mowa W ań, 86 ust. 5 ustawy Prawo zamóWień publicznych ( informacja z §esji otwarcia ofeń)
plzękaże zamawiającemu ośWiadczenie o przynależnościlub braku przynależnoścido
te.i samej grupy kapitałowej.
W przypadku pżynależnoścido tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyćwraz z
innym
ośWiadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
postępowaniu,
w rozumieniU ustawy z
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
dnia 16 lutego 2oo7 r. o ochronie konkurencji i konsumentÓW (Dz. U. z zo!7 l, poż, 229 2e zm, ztodnie ż załą.znikiem Nr 5 do slvt|z.

z

Podpisy Komisii Przetargowej

1,

Agnieszka Widuń

2.

lrena Krzyżanowska

3.

Jarosław semkiw ,..,.

.

