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Informacja z otwarcia ofert  

 

Dotyczy postępowania nr SOA.271.4.2020/Sektor IV prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Sektora IV obejmującym gminę: Miasto Ostróda w 

okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2023 r. 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, dalej: Pzp) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: 

A. Otwarcie ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia:      218,70 zł brutto (za Mg) 

Wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.05.2020r., o godz. 10:15 w: Związku Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, adres: 14-100 Ostróda, ul. 

Czarnieckiego 28 (sala konferencyjna nr 301, piętro III). 

B. Zestawienie ofert 

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty: 

Lp. Wykonawca: firma i adres 

Kryteria oceny ofert 

Cena oferty 

brutto 

(za Mg) 

Termin płatności 

faktury: 

14 /21 /30  dni 

Dodatkowy odbiór 

elektroodpadów: 

3/ 4/ 5/ razy w roku 

1 REMONDIS OLSZTYN 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k., 

ul. Partyzantów 3, 10-552 

Olsztyn 

 

321,84 zł 

 

30 dni 

 

5 razy w roku 

2 KOMA OLSZTYN Sp. z 

o.o., ul. Towarowa 20A, 10-

417 Olsztyn 

 

 

261,95 zł 

 

30 dni 

 

5 razy w roku 

3. ZAKŁAD 

UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

RUDNO Sp. z o.o., Rudno 

17, 14-100 Ostróda 

 

378,00 zł 

 

30 dni 

 

5 razy w roku 

 

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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 (załącznik nr 4 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. 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko” 

ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 
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