Istebna, dnia 27 września 2019 r.
RI.271.1.1.2019

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Istebna”, w terminie składania ofert czyli do dnia 27 września 2019 r. do godziny 10:00 wpłynęło 4 ofert:
Nr
oferty
1
2

3

4

Wykonawca
EKO-STELA Sp. z o.o.
43-418 Brzezówka
ul. Żniwna 9
Ekoplast – Produkt Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie – Zdrój
ul. Armii Krajowej 25
P.H.U. OPERATUS
Marian Krajewski
43-300 Bielsko – Biała,
ul. Cyniarska 38
Zakład Oczyszczania Miasta
„TROS – EKO” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń,
ul. Bażantów 17

Cena brutto za wykonanie
usługi – 1 miesiąc

Cena brutto za wykonanie
usługi – 12 miesięcy

Termin płatności faktury

Termin wykonania

199.643,00 zł.

2.395.716,00 zł.

30 dni

od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.

226.887,10 zł.

2.722.645,20

30 dni

od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.

30 dni

od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.

Oferta nieważna

250.160,40 zł.

3.001.924,80 zł.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1.600.000,00 zł. brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp –
wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządził Mirosław Kawulok.

