Gniezno, dnia 10.05.2019 r.

URBIS

sP.z o.

o

'52-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/2'
tel. 424-58-00
4JP 784-00-4! .944 Regon

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o
kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”..
w ramach zamówienia publicznego nr ZP -URB -3- 2019
1.

Zamawiający:
URBIS Sp. z . .
0

0

Ul. B. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno tel. 61 424 58 00

2.

3.

4.

5.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie
nieograniczonego.

zamówienia

prowadzone

w

trybie

przetargu

Przedmiot zamówienia: „Usługa odbiór orazzagospodarowanie komponentów do
produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 1912 12- Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”.
Zamawiający na zadanie w przedmiocie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości
2 790 000,00 zł netto ( słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych
00/ 100)

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty z cenami oraz
terminem płatności zawiera załącznik na druku ZP-12 z sesji otwarcia ofert.

oznaczenie sprawy: ZP -UR B -3 -2019
,Paliwa alternatywne".

DRUK ZP-12

U R B I S S p . z o . o.

Ł52-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24A
U*

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* sesja otwarcia
Numer
oferty
1.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp z o.o.
Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Cena netto
Cena brutto

Termin płatności

2 790 000,00 zł
3 013 200,00 zł

30 dni

3.

4.

5.

6.

* - niepotrzebne skreślić
10.05.2019 r. .........
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(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis 1'ieTd^dik^żamamającego
lub osoby upoważnionej)
numer strony ...

