
Nr zamówienia: IZP.271.14.2018 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku| 

 

 

| Gmina Gródek nad Dunajcem 

| Gródek nad Dunajcem 54 

| 33-318 Gródek nad Dunajcem 

| tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 

| strona internetowa: www.gminagrodek.pl 

| e-mail: gmina@gminagrodek.pl 

| NIP: 734-348-28-12 

Strona 1 

 

Gródek nad Dunajcem, dnia 05.12.2018r.  

Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 
strona internetowa: www.gminagrodek.pl, 
 e-mail: gmina@gminagrodek.pl  
NIP: 734-348-28-12 

 

 
Publikacja: 
Strona internetowa 
 

 

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu 
 
Znak sprawy: IZP.271.14.2018 
 
Przedmiot zamówienia:  
 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Gródek nad Dunajcem w 2019 roku 

 
 
 Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

1. Zamawiający w trakcie otwarcia złożonych ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 

kwotę : 798.000,00 zł 

 

2. Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. do:  05.12.2018r. do godz. 09.00 złożono 1 ofertę.  

 

3. Zestawienie złożonych ofert (na str. 2):  
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Nr 

kolejny 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

oferenta 

Cena brutto 

Deklarowany poziom 

ograniczenia odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 

do składowania 

Deklarowany poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów w postaci 

papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych, szkła 

Deklarowany poziom poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Wysokość 

proponowanych kar 

umownych 

1 

Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych  

EMPOL sp. z o.o. 

os. Rzeka 133, 33-451 

Tylmanowa 

1.211.857,20 zł ≤ 35% ≥40 % ≥70 % 1.000,00 zł 

 
 

4. Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2019r., ponadto zaakceptował warunki płatności i realizacji zamówienia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
 
 
Sporządził: 
/-/ Wojciech Błażusiak 


