
Nowiny, dnia 25.03.2019r 
 

 
INO.272.24.P.19 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

NA ZADANIE PN: 
 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”.  
 
W dniu 25.03.2019r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie: 
 

1. Sławomir Sobczyk   – Przewodniczący  
2. Andrzej Waśko    – Członek  
3. Urszula Antoniak    – Członek 
4. Dorota Pyk – Tamborska   – Członek 

 
O godz.10.30 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich 

wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie: 
 

1.030.000,00 zł brutto  
 

Oferta nr 1 

 
Oferta nr 2 

 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

Częstotliwość 
odbioru 

bezpośrednio z 
posesji mebli i 

innych 
odpadów 

wielkogabaryto
wych, zużytego 

sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 
oraz zużytych 

opon  

Częstotliwość 
mycia i 

dezynfekcji 
pojemników 

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

 
 ENERIS Surowce S.A 
Ul. Zagnańska 232 A 
25-563 Kielce 

 
1 078 782,00 zł 

 
3 razy w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

 
3 razy w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

 
Od dnia 

01.07.2019 do 
dnia 30.06.2020. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi  

w SIWZ 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

Częstotliwość 
odbioru 

bezpośrednio z 
posesji mebli i 

innych odpadów 
wielkogabarytow

ych, zużytego 
sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego 
oraz zużytych 

opon  

Częstotliwość 
mycia i 

dezynfekcji 
pojemników 

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

 
P.U.K Fart – Bis  
Sp. z o.o. 
ul. Ściegiennego 268a 
25-116 Kielce  

 
864 000,00 zł 

 
3 razy w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

 
3 razy w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

 
Od dnia 

01.07.2019 do 
dnia 30.06.2020. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi  

w SIWZ 



Oferta nr 3 

 
 

UWAGA! 
 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego 
zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej  stanowiące  załącznik nr 2 do 
SIWZ 

Sławomir Sobczyk 

                         …………………………………… 
 

                          /Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/ 
 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

Częstotliwość 
odbioru 

bezpośrednio z 
posesji mebli i 

innych 
odpadów 

wielkogabaryto
wych, zużytego 

sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 
oraz zużytych 

opon  

Częstotliwość 
mycia i 

dezynfekcji 
pojemników 

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

 
EKOM Maciejczyk Sp. J 
Ul. Zakładowa 29 
26-052 Nowiny  
  

 
911 898,00 zł 

 
3 razy w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

 
3 razy w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

 
Od dnia 

01.07.2019 do 
dnia 30.06.2020. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi  

w SIWZ 


