Ing. 271.15.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ”
G M IN A R A D Z IŁ Ó W
u l Plac 500-lecia 14,19-213 Radziłów
te!7fax(86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów, 15 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz.
0910 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ”, znak postępowania: Ing.
271.15.2017 AM.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300 000,00 zł brutto.
Do upływu terminu na składanie ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
Zakład Usługowy „W INPOL”
s.c. L.J. Wiśniewski,
S. Wiśniewski
ul. Kazańska 1
18-400 Łomża

Zaoferowana
cena łączna
[brutto zł]

Termin
wykonania

335 664,00

od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.

w terminie 30 dni
od daty
dostarczenia
faktury

od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.

w terminie 30 dni
od daty
dostarczenia
faktury

324 000,00

Warunki
płatności

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie niniejszej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt. 23 Ustawy Pzp - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Do oświadczenia Wykonawca może dołączyć dowody, że
istniejące powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
przedmiotowym postępowaniu.
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