Giżycko, 06.12.2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
POST. NR 92/2018

Dotyczy: zamieszczenia informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na usługę czyszczenia separatorów wraz
z odebraniem wytworzonych przez wykonawcę usługi odpadów do
unieszkodliwienia przy myjniach pojazdów, stacjach paliw, separatorów na
sieci burzowej oraz czyszczenia separatorów tłuszczy (odtłuszczowników)
i zbiorników ścieków w obiektach administrowanych przez 24. Wojskowy
Oddział Gospodarczy (postępowanie nr 92/2018).

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zamawiający udostępnia następujące
informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę czyszczenia separatorów wraz z odebraniem wytworzonych przez
wykonawcę usługi odpadów do unieszkodliwienia przy myjniach pojazdów, stacjach
paliw, separatorów na sieci burzowej oraz czyszczenia separatorów tłuszczy
(odtłuszczowników) i zbiorników ścieków w obiektach administrowanych przez
24. Wojskowy Oddział Gospodarczy, post. nr 92/2018.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał ogólną kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 261 900,00 zł brutto.
Zgodnie z ogłoszeniem i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, termin
składania ofert upłynął z dniem 06.12.2018 r. o godz. 8:00.
Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

Nr
oferty

Nazwa firmy; Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Dyspozycyjność
pracowników
(dni)

1

2

3

4

574 577,39

1

329 475,28

1

Oferta
nr 1
Oferta
nr 2

EKOSERVICE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością USŁUGI sp. k.
Pl. Kilińskiego 2
35 – 005 Rzeszów
EUROTREX Sp. z o.o.
Biskupice
Ul. Olsztyńska 1A
42 – 256 Olsztyn
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Oferta
nr 3
Oferta
nr 4

AWAS-Serwis Sp. z o.o.
Ul. Egejska 1/34
08 – 764 Warszawa
EKO SYSTEM Sp. z o.o.
Ługwałd 42
11 – 001 Ługwałd

556 819,60

5

462 370,36

1

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca lub każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert,
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie
(w oryginale) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym
postępowaniu, a wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieścił w odrębnym
pliku na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert.

Załącznik Nr 1 na 2 str. – oświadczenie.

KOMENDANT
/-/ wz. ppłk Wojciech ZYCH

Wyk. Aleksandra TYSZKA
06.12.2018r.
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