Dąbrowa Górnicza 27.09.2019r.

oznaczenie sprawy ZP/1/MZGO/2019

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w TRYBIE PRZETARGU
OGRANICZONEGO dla zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 221 000 EURO, pod nazwą:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

Komisja w składzie:
1. Zofia Chruścicka – Przewodnicząca Komisji;
2. Łukasz Stępień - Sekretarz Komisji;
3. Grażyna Malara - Członek Komisji.
Do dnia 27.09.2019 r. godz. 08:00 do Zamawiające złożono 1 ofertę za pośrednictwem Formularza
do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
W sesji otwarcia ofert uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy: ALBA Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Michał Niemczyk
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poinformował zebranych, że zamierza
przeznaczyć: 49 838 623,13 zł brutto.
O godzinie 09:00 Sekretarz Komisji odszyfrował wnioski.

Lp.

Nazwa firmy

1.

ALBA Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp.
z o. o.

Cena netto
za Mg

Cena brutto
za Mg

712,50 zł 769,50 zł

Odległość bazy
magazynowo –
transportowej

Odległość
regionalnej
instalacji MBP

Odległość
regionalnej
instalacji MBP
(„dedykowanej”)

Odległość
regionalnej
instalacji MBP
(„zastępczej”)

W granicach gminy
Dąbrowa Górnicza

W granicach
gminy Dąbrowa
Górnicza

W granicach
gminy Dąbrowa
Górnicza

w odległości od 10
do 30 km

Uwagi członków komisji przetargowej z otwarcia ofert:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………BRAK………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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Uwagi przedstawicieli Wykonawców z otwarcia ofert:
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………BRAK………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od
daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Podpisy komisji przetargowej:

Przewodniczący:

…………………………………………………

Sekretarz:

…………………………………………………

Członek:

…………………………………………………

