
      Urząd Gminy w Przyłęku 
  

 

Urząd Gminy Przyłęk    26-704 Przyłęk     Przyłęk BN     NIP: 8111274443     Regon: 000537533 
tel.: +48 677 30 16  fax: +48 677 30 01 e-mail: przylek@przylek.pl 

 
 

Przyłęk, dnia 07.10.2020 r. 

ZP.271.8.2020 

 

 
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk". 

 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   

Otwarcie ofert odbyło się w Urzędzie Gminy w Przyłęku w dniu 07.10.2020 r.  
o godz. 10:30. 

 
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 925 614,00 zł brutto. 

 
4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ 
ADRES WYKONAWCY 

CENA W ZŁ 
TERMIN 

PŁATNOŚCI 

1.  
Prezero Service Wschód Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3 
26-600 Radom 

734 486,40 30 dni 

2.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ATK Recykling  
Tomasz Kucharczyk 
ul. Traugutta 20A 
26-600 Radom 

893 705,40 30 dni 

 

 
 

Wójt Gminy 
   Eugeniusz Wolszczak



ZP.271.8.2020 

 

 

Załącznik do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI /BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 
Składając ofertę w postępowaniu pn.  

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk", 

znak: ZP.271.8.2020, 
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, 

że: 

*1) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
 

*2) należę/ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) 

 
z Wykonawcą: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………..…………  
(podać nazwę i adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, 
że powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 
 

………………………………  
Pieczęć Wykonawcy 

 
 

…………………………………………….  
Data i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 


