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Białystok, 26 maja 2022 r. 

 

                                                         Wykonawcy 
 biorący udział w postępowaniu: 

 
 
Dotyczy: informacji z otwarcia ofert, numer postępowania: 23/PN/2022. 

 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający     

– 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku informuje o otwarciu ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługa odbioru odpadów 

komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca                       

na dzierżawie pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie                                        

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z podziałem na 7 zadań”, prowadzonego 

na podstawie art. 132 ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy.  

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT. 

 

Zadanie nr I- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Łomża 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

BRAK OFERT 
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Zadanie nr II- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych  z m. 
Osowiec 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

MPO Sp. z o.o.  
ul. 42 Pułku Piechoty 48 

15-950 Białystok.  
NIP: 542 020 10 38 

112 233,60 47 412,00 

 
159 645,60 

 

 

Zadanie nr III- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Plewki oraz Dąbrowa Moczydły  

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

MPO Sp. z o.o.  
ul. 42 Pułku Piechoty 48 

15-950 Białystok.  
NIP: 542 020 10 38 

31 298,40 ------- 

 
31 298,40 

 

Zadanie nr IV- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Nowogród 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne 
''ASTWA'' Sp. z o.o.  
ul. Kombatantów 4  
15-102 Białystok  

NIP: 542 -020-26-35 

22 680,00 ----- 

 
22 680,00 

 
 
Zadanie nr V- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Bielsk Podlaski 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

MPO Sp. z o.o.  
ul. 42 Pułku Piechoty 48 

15-950 Białystok.  
NIP: 542 020 10 38 

3 304,80 ------- 

 
3 304,80 
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Zadanie nr VI- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
OC Zielona m. Sowlany/Karakule, gmina Supraśl 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne 
''ASTWA'' Sp. z o.o.  
ul. Kombatantów 4  
15-102 Białystok  

NIP: 542 -020-26-35 

34 704,72 ------ 

 
 

34 704,72 

 

 
Zadanie nr VII- Usługa polegająca na zabezpieczeniu wojska w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych z Gminy Nurzec – Stacja, dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Św. Góra Grabarka, Siemiatycze.  

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość oferty 
brutto 

MPO Sp. z o.o.  
ul. 42 Pułku Piechoty 48 

15-950 Białystok.  
NIP: 542 020 10 38 

1 998 ,00 ------- 

 
1 998,00 

 

 

 

                                                                   Z upoważnienia KOMENDANTA 
25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
 

    / -/    Elżbieta MURAWSKA  

            Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magdalena Piekutowska, tel. 261 39 88 39 - SZP 
26.05.2022r. 
T: 2712/B5  
Postępowanie nr: 23/PN//2022 


