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 Legnica, dnia 27.10.2022r. 
 

Do wszystkich Wykonawców 

NZP/236/2022 

W związku z prowadzonym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych  
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy  
z podziałem na części” - NZP/TZZ/10/2022 Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222  
ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r.,  
poz. 1129 z późn. zm.) wraz z informacją o kwocie jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

1. Nazwy albo imiona i nazwiska oraz adresy siedzib lub adresy miejsc prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte wraz z informacją o cenach zawartych w tych ofertach: 

1) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów 
o kodzie 19 12 12 wytwarzanych z odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie 
zebranych”. 

Nazwa albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto 

1) Econ Trader Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum  
ul. Długosza 27 
42-580 Wojkowice 
 
2) EkoPartner Recykling Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum 
ul. Zielona 3 
59-300 Lubin 
(oferta nr 1) 

13.264.560,00 zł 
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2) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie  
19 12 12 wytwarzanych z odpadów wielkogabarytowych”. 

Lp. Nazwa albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto 

1. 

1) Econ Trader Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum  
ul. Długosza 27 
42-580 Wojkowice 
 
2) EkoPartner Recykling Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum 
ul. Zielona 3 
59-300 Lubin 
(oferta nr 1) 

1.153.440,00 zł 

2. 

1) Best Polymers Group S.A. – Lider konsorcjum 
ul. Gościnna 7/21 
05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
 
2) SARR Sp. z o.o. – Partner konsorcjum 
Bolechowo, ul. Obornicka 1 
62-005 Owińska 
(oferta nr 2) 

1.157.544,00 zł 

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

14.935.784,40 zł brutto, w tym: 

 13.753.659,60 zł brutto na CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez 
odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych z odpadów komunalnych zmieszanych  
i selektywnie zebranych”, 

 1.182.124,80 zł brutto na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez 
odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych z odpadów wielkogabarytowych”. 

 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 


