
 
Byczyna, dnia 04 października 2018 r. 

GP.271.13.5.2018.Asz  
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych na terenie Gminy Byczyna w okresie od 01.11.2018 r. do 
31.12.2020 r. 
 

         Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedkładam 

następujące informacje. 

Dnia 04.10.2018 r. o godzinie 9:15 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę: 2.126.000,26 zł. 

Kryteria oceny ofert: 

 
Lp. 

   
                    Nazwa kryterium 

 
Znaczenie kryterium 

Maksymalna ilość punktów, jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium  
1 Cena 60% 60 

2 Częstotliwość odbioru dotyczy przeprowadzenia akcyjnej 
zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon 

20% 20 

3 Częstotliwość otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

20% 20 

Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia 100% 100 

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Firma oraz adres Wykonawcy Kryterium 1 
(w zł.) 

Kryterium 2 
(razy w okresie 

umownym) 

Kryterium 3 
(dni w tygodniu) 

1. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach 
Ul. Bór 169 42-202 Częstochowa 

 
4.460.302,69 

 
6 

 
6 

2. 
 

PPUH „PETER” Ewa Peter 
Ul. Wrocławska 61 
63-600 Kępno  

 
3.537.010,80 

 
6 

 
6 

3. Zakład Wielobranżowy „GIERAS” 
Krzysztof Gieras 
Jaśkowice 48, Byczyna 

 
3.297.283,20 

 
6 

 
6 

4. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 
Ul. Św. Jerzego 1A 
50-518 Wrocław 

 
3.544.819,20 

 
6 

 
6 

 

 

 

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
 

ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                  e-mail: um@byczyna.pl  

 



 

Termin wykonania zamówienia:  

od 01.11.2018 r. do 31.12.2020 r. 

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 

ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

      
Z poważaniem 

   

           Burmistrz Byczyny 

 

/-/ Robert Świerczek 


