Kętrzyn, dnia 02.07.2019r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.08.2019
znak: SOO.271.08.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.08.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn”

Informacja z otwarcia ofert
W nawiązaniu do prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie
zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn”, znak
post. SOO.271.08.2019, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą PZP, Zamawiający niniejszym przekazuje następujące informacje:
1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 02.07.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła
1 oferta;
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.07.2019 r. o godz.
10:30.
3. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 805.302,15 zł.
4. Poniżej firma oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie składania ofert wraz z informacją o cenie oferty, oferowanej częstotliwości mycia
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w okresie obowiązywania umowy, oferowanej
częstotliwości odbioru odpadów zebranych selektywnie oraz terminie płatności rachunków/faktur
VAT. Termin wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Nr oferty

1.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej KOMUNALNIK
Sp. z o.o.
ul. Budowlana 1
11-400 Kętrzyn

Cena brutto (zł)

Oferowana
częstotliwość mycia
pojemników do
selektywnej zbiórki
odpadów w okresie
obowiązywania
umowy

1.449.534,96 zł

5 razy w
miesiącu

Oferowana
częstotliwość
odbioru
odpadów
zebranych
selektywnie

nie
rzadziej niż
4 razy na
tydzień

Termin
płatności
rachunków
/faktur VAT

30 dni

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej
informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do
SIWZ.
b) dowody – dokumenty lub informacje, potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej winno być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
podpisuje odrębne oświadczenie.
Oświadczenie i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane
wraz z ofertą) wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym SOO.271.08.2019.

Zamawiający dopuszcza pocztę elektroniczną, jako środek komunikacji między Zamawiającym
a Wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz
z ofertą. Wyłączny i jedyny adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego do komunikacji
z Wykonawcami : umketrzyn@miastoketrzyn.pl .
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła: B.S.

