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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

W RAMACH PRZETARAGU NIEOGRANICZONEGO  
 

pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu gminy Żmigród oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów” 

 

Zamawiający MZGK Sp. z o.o. na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), podaje informacje dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  

W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła 1 oferta wg. poniższego 
zestawienia: 
 

Nazwa i adres wykonawcy 

Cena oferty ( C) w zł 

brutto 

- 60% 

Termin 

płatności 

faktury (T) – 

40 % 

Termin wykonania  

i okres gwarancji  

Chemeko-System Sp. z o.o.  

Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław 

3 383 208,00 40 dni 

Zgodnie z 

wymaganiami 

SIWZ 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

W chwili obecnej Zamawiający jest na etapie opracowania budżetu na 2020 rok i nie posiada 
zatwierdzonych środków na powyższe zadanie.   

Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, 
został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzgkzmigrod.pl, lub za 
pośrednictwem skrzynki ePUAP Zamawiającego 
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