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Pieczęć zamawiającego 

 

  Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 

 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia  

w wysokości  3 659 958,00 zł brutto. 

2. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „ZAGRODA” Sp. z o.o. Zaremba Wojciech,  

38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B z cenami jednostkowymi: 

Lp. Zakres 
Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Aspekt społeczny 
Przeprowadzenie 

edukacji 

ekologicznej 

1. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg niesegregowanych odpadów komunalnych* 1 296,00 zł 

Tak  
zatrudnienie 4 osób 

niepełnosprawnych 
na podstawie umowy  

o pracę do realizacji 

przedmiotu 
zamówienia 

 

2. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – 
opakowania z papieru i tektury, papier i tektura* 

1 080,00 zł 
 

3. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – zmieszane 

odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal)* 
1 080,00 zł 

 

4. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – 

opakowania ze szkła, szkło* 
1 080,00 zł 

Tak 

5. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych –odpady 

ulegające biodegradacji* 
1 080,00 zł 

 

6. odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – odpady 

niebezpieczne np. świetlówki* 
1 620,00 zł 

 

7. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – 
przeterminowane leki oraz chemikalia* 

2 700,00 zł 
 

8. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – odpady 

niekwalifikujące się odpadów medycznych, w szczególności igły i strzykawki* 
2 700,00 zł 

 

9. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – zużyte 108,00 zł  



baterie i akumulatory* 

10. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny* 

2 160,00 zł 
 

11. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – meble i 

odpady wielkogabarytowe* 
1 728,00 zł 

 

12. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – odpady 

budowlane i rozbiórkowe* 
1 728,00 zł 

 

13. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – zużyte 
opony* 

1 296,00 zł 
 

14. Odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych – odpady 

tekstyliów i odzieży* 
1 728,00 zł 

 

15. Ryczałt za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

dla mieszkańców  Gminy Świlcza** 
5 400,00 zł 

 

16. Ryczałt za dostawę worków na odpady komunalne za 1 miesiąc 55 350,00 zł  

17. Ryczałt za udostępnienie 6 szt.  pojemników 1100 l na odpady zmieszane i 

segregowane*** 
9 840,00 zł 

 

 

* Cena jednostkowa obejmuje odbiór odpadów wystawionych przed posesjami i PSZOK oraz ich zagospodarowanie 
**Cena ryczałtowa brutto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców  Gminy Świlcza obejmuje 

prowadzenie działalności PSZOK tj. obsługę mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów 

komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK; 

***Jednorazowe wynagrodzenie  Wykonawcy za udostępnienie 6 szt. pojemników 1100 l na odpady zmieszane i segregowane na okres realizacji zamówienia. 

 
 
............................................................ 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

2020.09.29 .................................................. 
(data i podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 


