
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  
na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach  
Powiatu Poznańskiego.  

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00008.2022  08.04.2022 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00130/22  

 
Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż do niniejszego postępowania wpłynęły 
następujące oferty: 

 
Oferta nr 1: REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem  
i przekazaniem na składowisko: – 0,86 zł brutto; 

 Cena odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów 
zawierających azbest – 0,54 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa IV. 
 

Oferta nr 2: Eco-Pol sp. z o.o,. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem  
i przekazaniem na składowisko: – 0,76 zł brutto; 

 Cena odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów 
zawierających azbest – 0,49 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa IV. 
 

Oferta nr 3: Logistyka Odpadów – Realizacje Sp. z o.o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem  
i przekazaniem na składowisko: – 0,66 zł brutto; 

 Cena odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów 
zawierających azbest – 0,65 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa IV. 
 

Oferta nr 4: AnECO Adma Nowicki, Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem  
i przekazaniem na składowisko: – 1,59 zł brutto; 

 Cena odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów 
zawierających azbest – 0,33 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa IV. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

