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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numel sprewy: 72l.3201ó. Nazwa
zldania: |'odbiór i zagospodarowańe odpadów komunrlDych z terenu Gminy czermin w
2017 i 201E roku".

Na mocy alt' 86 ust' 5 ustawy z dnia 29 srycznia 2004 roku Prawo zamówień publicmych
(t.j' Dz' U' z2015 r. poz.2164 zp. zlD.) Gmina Czermin informuje, co następuje:

Kwota,jaĘZamawiającyzamierzaprzeznaczyćnasfinansowanieŻamówieniaw}łtosi:7ó8000'00zł

w teminie do dnia 201612_01 do godz. 1l.00 złożono nasĘptrjące oferfy:

Nazwa wykonawcy:
Konsorcjum Firm

] 'Mi€jskie Przedsiębiorstwo Gospodarki KomuDa]nej sp z o.o. _ Lider _ P€łnomocnik Konsorcjum
ul. wolności '{4, 39-300 Mi€lec
2. EuIo-Eko sp z o.o. ,- Pańnel _ul. wojska Polskięgo 3,39-300 Mielec
3' Gmina ostrów - Zakład Usfug Komunalnych w ostrowie _ Pańnel

- 39-103 ostrów 225
4. zakład Uwliza.ji odpadów Komunalnych sp z o.o. - Paltner -

ul. wolności 171,39-300 Mielec

Zaofemwana cena :

cena netto: 720 000,00 zł
Cena brutto: 777 600,0021

Inne informacje podlegdjące odcą4aniu: _

I . Temir wykonania 01 .01 .201 7r. - 3 I . 12.201 8r.

2. Kr''terium i|ości zbiórek odpadów wielkogabarytorrTch, zułtego Śprzętu el€ktryczne8o i

elektronicznego oraz zułrych opon w okresie rea|iŻacji zsmówienia (obwoźlych zbiórek
odpadów i ich odbiór spod posesji właścicieli nieruchomości) - zaoferowalo 4 zbióIki
3. Kr}.terium cz4stotliwośai odbioru odpadów zmi€Śz3nych w mi€Śiącach: cz€rwi€c' lipiec'
si€rpień - zaofelowano częstotliwość 1 raz na 2 tygodnie
4. Kri'terium czyszczenia ( mycie i dezynf€kcjs) pojemników uźł'tkowenych przez wlaścicieli
nieruchomości do gromadzenia umi€Śzanych odpadów komunalnych
w okreśie reelŁrcji zamówienia - zaofelowano w ol(Iesię r€alizacji zamówienl^ 2 faŻy

wykonawca w teminie 3 dni od dnia zamieszczenia na sffonie irrtemetowej niniejsŻej informacji
przekazuje Zamawiającemu ''oświadczenie o prłnalemości lub braku prz}należności do Ę samej
gupy kapitałowej ''. wraz ze złożenięm oświadczenią wykonawca moż€ pżedstawić dowody, że
powiąŻania z innym wykonawcą nie prowadą do akłócenia konkuręncji w postępowaniu o
ud'elenie zamówienia.

otrzynują;
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