Kunów, dnia 22.07.2020 r.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
złożonych w postępowaniu znak: ZP.I.271.6.2020
Gmina Kunów działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), przekazuje
informację o ofertach złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od
01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.”
Zamawiający na sfinansowanie powyższego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
800.000,00 zł brutto.
W ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

1

2

Nazwa i adres
Wykonawcy

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
ul. A. Hedy ps. „Szary”
13A
27-400 Ostrowiec Św.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
„FART-BIS” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

Cena oferty
brutto
w zł.

Czas na
realizację
zgłoszonej
reklamacji

Akcje
edukacyjne
w szkołach i
przedszkolach

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki,
termin
płatności

801.678,60

8 godzin

28 godzin

Zgodnie ze
SIWZ

30 dni

797.382,90

8 godzin

28 godzin

Zgodnie ze
SIWZ

30 dni

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) Zamawiający przypomina
Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kunow.pl
(www.bip.kunow.pl), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Lech Łodej

