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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. 

zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Sukcesywna dostawa 

worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów 

komunalnych dla potrzeb Stare Miasto – Park Sp. z o.o. w Wierzawicach” ogłoszonego 

w dniu 12.02.2019 r. (nr ogłoszenia 513357-N-2019). 

 

I. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę:  

324.122,22 zł brutto 

 

II. Oferty złożyli: 

 

1. OFERTA nr 1 

RECYKLING SYSTEM Sp. z o.o., ul. Kilkowska 101C, 33-100 Tarnów, 

Cena brutto: 334.379,54 zł, 

Czas realizacji: 5 dni roboczych, 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

2. OFERTA nr 2 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Kwasek Janusz,  

ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut, 

Cena brutto: 421.357,92 zł, 

Czas realizacji: 3 dni robocze, 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

3. OFERTA nr 3 

ARTFOL Spółka Jawna Janusz Lubera i Wspólnicy,  

ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa, 

Cena brutto: 313.317,43 zł, 

Czas realizacji: 3 dni robocze, 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 
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4. OFERTA nr 4 

SIPEKO Sp. z o.o., Makowisko 162, 37-500 Jarosław, 

Cena brutto: 332.228,68 zł, 

Czas realizacji: 3 dni robocze, 

Okres gwarancji: zgodnie z siwz, 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz, 

Warunki płatności: zgodnie z siwz. 

 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust 11 uPzp, każdy z Wykonawców składa „Oświadczenie 

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej”, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (stanowiący załącznik nr 3 do 

siwz) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 uPzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 


