Sędziszów, dnia 2019-05-06
Znak: RDG.GO.271.1.2019
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów”.

Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, zgodnie z art. 86
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.05.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego,
tj. Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, Budynek B pok. 27.
2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
1.898.257,93 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 93/100 brutto).
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena
oferowana
brutto

Czas
rozpatrzenia
reklamacji

Kryterium
środowiskowe
- emisja spalin

Termin
wykonania
zamówienia

Termin
płatności

1.

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
„TAMAX” Szczepan
Cieślak
Osiedle Sady 20/2
28-340 Sędziszów

4.164.048,00

1-24 godzin

dwa pojazdy
spełniające
normę emisji
spalin
„EURO 6”

31.12.2020 r.

przelew
30 dni

2.

Małopolskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków

4.401.000,00

1-24 godzin

jeden pojazd
spełniający
normę emisji
spalin
„EURO 6”

31.12.2020 r.

przelew
30 dni

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami, Ochrony
Środowiska, Działalności Gospodarczej,
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
/-/ Anna Grzybowska

