Słupia, dnia 02 grudnia 2020 roku

Gmina Słupia
RIGKiOŚ.271.25.2020.JJ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, które zostały złożone w przetargu
nieograniczonym na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy
Słupia”
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych /Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm./ zwanej dalej ustawą, Zamawiający
informuje co następuje:
1. W dniu 02 grudnia 2020 roku do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta
w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach.
2. Dnia 02 grudnia 2020 roku do godz. 10.15 Zamawiający w trybie jawnym
przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie
z art. 86 ust. 3 ustawy podał do publicznej wiadomości informację, że Zamawiający
zamierza, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 535 128,00 PLN brutto.
3. Ponieważ zarówno termin wykonania jak i inne warunki, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy, zostały szczegółowo określone w SIWZ Zamawiający nie podawał tych
informacji w trakcie otwierania ofert, gdyż warunkiem uczestnictwa w przetargu było
między innymi zaakceptowanie tych warunków przez Wykonawcę. Zamawiający
podawał tylko nazwę Wykonawcy, który złożył ofertę, jego adres oraz cenę brutto
przedmiotu zamówienia i termin płatności faktury.
4. W przedmiotowym przetargu nieograniczonym została złożona niżej wymieniona
oferta:
Nr
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena brutto
Termin
oferty
przedmiotu
płatności
zamówienia
faktury
„EKO-REGION” sp. z o.o.
1.
97-400 Bełchatów
615 600,00 PLN
30
ul. Bawełniana 18
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, Zamawiający zamieszcza niniejszą informację na
swojej stronie internetowej.
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Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

