
 

 

Łódź, dnia 21.03.2019 r. 

ZP/3/2019 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę transportu odpadów. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

przekazuje informacje z otwarcia ofert. 

Jawne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa transportu odpadów”, 

oznaczonego numerem ZP/3/2019 odbyło się w dniu 21.03.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – 

MPO – Łódź Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Tokarzewskiego 2, w sali konferencyjnej, I piętro.  

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 2 347 380,00 zł, w tym: 

część I – 1000 kursów - 782 460,00 zł  

część II – 2000 kursów – 1 564 920,00 zł  

 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający podał nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. tj.: 

Liczba złożonych ofert: 2 

Oferty złożyli: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Nr 

części 

Cena oferty brutto  

(w zł) 

Czas reakcji na 

zgłoszenie 

(maksymalnie 12 h 

roboczych) 

Warunki 

płatności 

1. 

TRANS-JAN Seweryn Janeczek 

ul. Odlewnicza 34 

95-040 Koluszki 

1 - - 
zgodne z 

SIWZ  

2 1 965 540,00 1 
zgodne z 

SIWZ 

2. 

Anet - Trans Aneta Świstak - 

Kozłowska 

ul. Franin 12 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

1 864 000,00 1 
zgodne z 

SIWZ 

2 - - 
zgodne z 

SIWZ 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji z 

otwarcia przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenia zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 


