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Zamawiający: 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Staroprzygodzka 121 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm), Zamawiający przekazuje 
poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na:  

sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210. 
(liczba części:4). Znak sprawy RZZO/TI/2019/5 
 

odbyło się w dniu 01-07-2019 o godz. 12:20 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  
 
Zadanie nr 1 – 1.215.000,00 zł 
Zadanie nr 2 – 1.215.000,00 zł 
Zadanie nr 3 – 1.360.800,00 zł 
Zadanie nr 4 – 2.697.300,00 zł 
 
 
Oferty złożyli: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena oferty Czas reakcji  

 
1 

Mo-BRUK S.A. 
Niecew 68 
33-322 Korzenna 

Zadanie nr 4  
 
Cena brutto: 
4.495.500,00 zł 

 
Do 48 godzin  
 
 

Termin wykonania, warunki gwarancji oraz płatności – zgodnie ze wzorem umowy 
 
Ponadto, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła również oferta w formacie: typ 

pliku XADES (XAdES) złożona przez: Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-081 Kamieniec. 

Zgodnie z pkt VIII.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający dopuścił                               

w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .xls, .xlsx, 

.ods i w związku z tym, oferta złożona przez: Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-081 

Kamieniec nie została otwarta.  

 

Zamawiający informuje: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

  
 
Sporządził:                                                       Zatwierdził:  
Dariusz Fross                                                            Prezes Zarządu  
                                                                         /-Andrzej Strykowski/ 
   
 


