Stoczek Łukowski 19.12.2019
IRL. 271.3.5.2019
Informacja
z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. .poz. 1986.). Ogłoszenie nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta
Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski komisja
przetargowa powołana w składzie:
1. Danuta Pulik - przewodnicząca komisji przetargowej
2. Zdzisław Frąc – zastępca przodowniczej komisji przetargowej
3. Elżbieta Bombiak- członek komisji przetargowej
dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia: 150 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wymaganym
terminie t.j. do 19 grudnia 2019 roku do godziny 1000 wpłynęły dwie oferty.
Oferta została złożona przez:
Oferta nr 1: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, ul. Kościelna 46,
21-411Wojcieszków
- Cena brutto oferty: 345,00 zł/1Mg netto; 372,60 zł/brutto
- Termin płatności zgodnie z SIWZ i.
- Gwarancja: nie dotyczy.
-Wykonawca posiada pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO 4, EURO
5 i EURO 6
Oferta nr 2: EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4,08-400 Garwolin
- Cena brutto oferty: 314,81zł/1Mg netto; 339,99 zł/brutto
- Termin płatności zgodnie z SIWZ .
- Gwarancja: nie dotyczy.
-Wykonawca posiada pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO 4, EURO
5 i EURO 6
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia, ze nie podlegają
wyłączeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 17 ust. 1.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Burmistrz Miasta
Marcin Sentkiewicz

