
Przedsiębiorstwo Gospodarki                                                

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łaziskach Górnych  

ul. Energetyków 5, NIP 635-000-10-55,  

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach  

Wydział Gospodarczy KRS nr 0000120669,  

kapitał zakładowy      43 566 500,00 zł. 

 

Łaziska Górne, 18.12.2020r. 

Znak sprawy: 14/2020/12/U 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Łaziska 

Górne 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień 

publicznych, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia do 

wysokości kwoty brutto za całość zamówienia: 980.897,58zł.  

Wartość dla zadania nr 1: 781.066,37zł 

Wartość dla zadania nr 2:   56.810,16zł 

Wartość dla zadania nr 3:   27.364,39zł 

Wartość dla zadania nr 4:   25.993,44zł 

Wartość dla zadania nr 5:   21.348,36zł 

Wartość dla zadania nr 6:   58.275,72zł 

Wartość dla zadania nr 7:        124,74zł 

Wartość dla zadania nr 8:     1.391,04zł 

Wartość dla zadania nr 9:     6.687,36zł 

Wartość dla zadania nr 10:   1.080,00zł 

Wartość dla zadania nr 11:      756,00zł 

 

2. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.12.2020r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpiło w 

dniu 18.12.2020r., o godz. 09:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:   

  

NR 

OFERTY 

NAZWA I 

ADRES 

WYKONAWCY 

NR 

ZADANIA 

CENA  BRUTTO 

PLN 

ODLEGŁOŚĆ OD 

SIEDZIBY 

ZAMAWIAJĄCEGO 

TERMIN 

WYKONANIA 

WARUNKI 

PŁATNOŚCI  

1 

PREZERO 

RECYCLING 
SP. Z O.O. 

44-193 

KNURÓW,  
UL. SZYBOWA 

44 

1 1.018.726,42 

19,90KM 
ZGODNIE    

Z SIWZ 
ZGODNIE  

Z SIWZ 

2 75.746,88 

3 65.923,31 

4 70.729,20 

5 26.556,66 

6 52.523,32 

7 198,15 

9 8.916,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, ( niniejsza informacja )  przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności do grupy kapitałowej 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 udzielenie zamówienia.   

 

 

 

 



 Załącznik:  

1. Wzór oświadczenia o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej. 

 

 

Wykonawca ...........................................           

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Reprezentowanym przez: 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI /BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Uwaga: zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych , 

wykonawca składa zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Zagospodarowanie 

odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Łaziska Górne 

 

 

Oświadczam, że  nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, z żadnym z wykonawców, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm) * 

 

………………………….. 

(miejscowość, data) 
………………………….. 

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

1. Oświadczam, że wspólnie z: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

2. ** należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm) i przedkładam 

niżej wymienione dowody, ze powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w mniejszym postępowaniu: 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

………………………….. 

(miejscowość, data)                                             ………………………………………….. 

                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy 

 

 

*należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2 

**wpisać nazwę  podmiotów składających ofertę w przedmiotowym postępowaniu, z którymi 

Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej 

Uwaga!     W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższy 

dokument musi  być złożony osobno przez każdego z wykonawców. W przypadku Spółki Cywilnej 

„Wykonawcą”  jest każdy ze wspólników oddzielnie. 

 


