
 
 
 

 
Opatówek, dnia 02.06.2017 r.  

Zp.In.271.5.2017 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
 I. Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek.  
II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), 
odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej 
zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.  
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia       
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 
Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym 
postępowaniu tj. :  
 
1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę               

663.644,66 zł. brutto.  
 
2. Termin wykonania zamówienia został wskazany w SIWZ i jest jednakowy dla 

wszystkich wykonawców tj. termin wykonania zamówienia : od 01.07.2017 r. do 
31.03.2018 r. Termin płatności stanowi kryterium oceny ofert i został określony 
przez Zamawiającego na minimum 14 dni, maximum na 30 dni. 

 
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty :  
 

      - oferta Nr 1:  
       Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o., ul. Łódzka 19,                      
       62-800 Kalisz, cena oferty: 1 114 942, 32 zł., termin płatności faktury 30 dni od  
      daty jej doręczenia - termin wykonania usługi - od 01.07.2017 r. do 31 marca  
      2018 r. 
      - oferta Nr 2:  
       Firma Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO" S.A.                                        
       ul. Staroprzygodzka 138, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, cena oferty:                              
      1 733 241, 24 zł, termin płatności faktury 30 dni od daty jej doręczenia - termin  
      wykonania usługi - od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2018 r. 
      - oferta Nr 3:  
      Firma Usługowo Handlowa Jartex Szczepan Jarantowski, ul. Zakopiańska 12,                    
      62-800 Kalisz cena oferty:  690 120, 00 zł, termin płatności faktury 30 dni od  
      daty jej doręczenia - termin wykonania usługi - od 1 lipca 2017 r. do 31 marca  
      2018 r. 
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4. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie                 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej        
w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie 
internetowej powyższych informacji. 

                                                                                                       
                                                                                                Burmistrz Gminy Opatówek 

                                                   / -/ Sebastian Wardęcki                                                                     
                                                                                    


