ZP.0272.11.2020
Domanice, 18 grudnia 2020 roku
Informacja z otwarcia ofert
1. Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Domanice w 2021 roku”.
2. Zamawiający – Gmina Domanice działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp
zawiadamia, że:
1) otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 grudnia 2020 roku o godzinie 8:05;
2) Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
a) w zakresie części nr 1 zamówienia: 154.866,70 zł;
b) w zakresie części nr 2 zamówienia: 32.730,33 zł;
3. W terminie ofertę złożył:
1) w zakresie części nr 1 postepowania Puk Serwis- Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce,
REGON: 712 35 18 43, NIP: 821 22 39 709, który zaoferował:
a) cenę za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych: cena netto 590,00 zł plus podatek
VAT (8 % - 47,20 zł), co daję cenę brutto 637,20 zł,
b) cenę za odebranie 531 Mg odpadów komunalnych: cena brutto 338.353,20 zł,
c) cenę za zagospodarowanie 6 Mg odpadów komunalnych – kwota brutto: 38.664,00 zł,
d) cenę za odbiór 531 Mg odpadów komunalnych i zagospodarowanie 6 Mg odpadów
komunalnych cena brutto 377.017,20 zł,
e) termin płatności faktury: 28 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu,
f) termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2) w zakresie części nr 2 postepowania Puk Serwis- Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce,
REGON: 712 35 18 43, NIP: 821 22 39 709, który zaoferował:
a) cenę brutto za odbiór i zagospodarowanie 18 pojemników: 4.782,24 zł;
b) termin płatności faktury: 28 dni od daty dostarczenia faktury;
c) termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020r., poz. 1076 z późn. zm.) Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w niniejszym przetargu została złożona
tylko jedna oferta, co zwalnia oferenta od złożenia oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów).
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