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                                       Jarocin, dnia 22.11.2018r. 

                                   
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługę odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów 

o kodzie 19 12 10 w ilości do 3 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5 000 Mg 

luzem”. 

 

Informacja z otwarcia ofert  

 
Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które 

odbyło się w dniu 22.11.2018r., o godz. 11:15: 

 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

1.760.000,00 zł brutto, z czego: 
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – 660.000,00 zł brutto, 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – 1.100.000,00 zł brutto. 
 

2. Wykaz ofert złożonych w terminie oraz informacja na temat ceny, terminu płatności faktury, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 

odczytana 
podczas otwarcia 

ofert 

Termin 
płatności 
faktury 

Termin 
wykonania 

zamówienia/ 
warunki 

płatności/ 
 okres gwarancji 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1:  

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych po procesie mechanicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej 

zbiórki odpadów, z których zostają wydzielone frakcje komponentów do produkcji paliwa 

alternatywnego (RDF) oznaczone kodem: 19 12 10 - Odpady palne (paliwo 

alternatywne) w postaci zbelowanej. 

1. 

CHEMEKO- SYSTEM Sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów  
ul. Jerzmanowska 4-6  
54-519 Wrocław 

1.001.160,00 zł 30 dni 
Zgodnie z 

zapisami SIWZ 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2: 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych po procesie mechanicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z 

selektywnej zbiórki odpadów, z których zostają wydzielone frakcje komponentów 

do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oznaczone kodem: 19 12 10 - Odpady 

palne (paliwo alternatywne) luzem.  

1. 

CHEMEKO- SYSTEM 
Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów  
ul. Jerzmanowska 4-6  
54-519 Wrocław 

1.668.600,00 zł 30 dni 
Zgodnie z 

zapisami SIWZ 

 


