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Orli Staw, dnia 6 grudnia 2016 r. 

UA.271.1.18.2016 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi odbioru, transportu 
w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach bezodpływowych 
zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych – nr ogłoszenia 353460 - 2016 z dnia 28.11.2016 r.  

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje w załączeniu informacje podane podczas otwarcia ofert  

w dniu 6 grudnia 2016 roku.  

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

sfinansowanie zamówienia:  345 600,00 zł brutto. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcy w Formularzu oferty oświadczyli, że „gwarantują 

wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji”, co implikuje,  

że termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach – są zgodne z postanowieniami 

SIWZ. Zamawiający poniżej zamieszcza informacje dotyczące ofert złożonych w ww. postępowaniu. 

 

 

 

Z poważaniem 

Z-ca DYREKTORA 

ds. logistyki i ochrony środowiska 

(-) 

Justyna Grzelak

 
 

Numer 
oferty 

 
 

Firma i adres Wykonawcy 

 
 

Cena brutto 
oferty  

 
 

Termin płatności 
faktur 

Posiadanie zaświadczenia niezależnego 
podmiotu potwierdzającego wdrożenie i 
stosowanie, u Wykonawcy realizującego 

czynności z zakresu opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, zgodnie z systemem zarządzania 

środowiskowego, spełniającego 
wymagania normy ISO 14001 lub EMAS lub 

równoważnego systemu zarządzania 
środowiskowego 
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Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Miasta EKO  

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Łódzkiej 19, 62 – 800 Kalisz 

344.995,20 

14 dni od  daty 
dostarczenia 
prawidłowo 

wystawionej faktury 

Wykonawca posiada i przedłożył  
ww. zaświadczenie 
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Firma Usługowo Handlowa 
„JARTEX” z siedzibą przy ul. 

Zakopiańskiej 12,  
62 - 800 Kalisz 

326.700,00 zł 

30 dni  od daty 
dostarczenia 
prawidłowo 

wystawionej faktury 

Wykonawca nie posiada i nie przedłożył  
ww. zaświadczenia 


