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Włodawa, dn. 22.04.2020 r. 
 

 

 

Numer sprawy: MZC.271.3.6.2020.GO 

               
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

z dnia 22.04.2020 r., godz. 11:30 
 
 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 22.04.2020 r. o godz. 11:30                  
w siedzibie Zamawiającego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i transport odpadów 
komunalnych (lata 2020-2023)  pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor III 
Międzygminnego Związku Celowego z   siedzibą we Włodawie”. 
W imieniu Zamawiającego czynności wykonuje Komisja Przetargowa w składzie: 
1) Dominika Wereszczyńska – Przewodniczący Komisji Przetargowej 
2) Kamil Guziak – Członek Komisji Przetargowej 
3) Krzysztof Chilczuk – Członek Komisji Przetargowej 
4) Anna Topolska – Sekretarz Komisji Przetargowej 

1. Otwarcia ofert dokonano dnia 22.04.2020 r. w siedzibie Zamawiającego                        
we Włodawie przy ul Żołnierzy WiN 22 (II piętro) o godz. 11:30. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał całkowitą kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 3 186 000,00 zł 
netto, 3 440 880,00 zł brutto. 

3. Komisja Przetargowa informuje, że otwarcie ofert nastąpiło przy użyciu aplikacji do 
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ - dokonane 
zostało poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert tj. do dnia 
22.04.2020r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
1) Oferta Nr 1 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 

ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa – Wykonawca zaoferował: 
a) cenę brutto za 1 Mg odpadów: 339,12 zł. 
b) emisję spalin i hałasu - pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia 

spełniające normę emisji: 
EURO 3 (i poniżej) w ilości 0 szt. 
EURO 4 w ilości 1 szt. 
EURO 5 w ilości 5 szt. 
EURO 6 w ilości 0 szt. 

c) wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory: TAK. 
d) liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

i zamieszkałych na terenie gmin należących do MZC tj.: m. Włodawa, gm. 
Hanna, gm. Hańsk, gm. Sławatycze, gm. Sosnówka, gm. Podedwórze, i gm. 
Stary Brus, którzy będą brali bezpośrednio udział w realizacji zamówienia 
wynosi 17 osób (słownie: siedemnaście osób). 

5. Ustalenia Komisji przetargowej: 
1) Oferta Nr 1 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 

ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, otrzymała następującą punktację: 
a) w kryterium „cena brutto za 1 Mg” oferta otrzymała 70 pkt;  
b) w kryterium „emisja spalin i hałasu” oferta otrzymała 10 pkt; 
c) w kryterium „wideorejestratory” oferta otrzymała 10 pkt; 
d) w kryterium „zatrudnienie” oferta otrzymała 10 pkt. 
Oferta Nr 1 otrzymała łącznie 100 pkt. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Na tym sesję otwarcia ofert zamknięto, a protokół zakończono i podpisano 

elektronicznie. Protokół zawiera 2 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Dominika Wereszczyńska – Przewodnicząca Komisji Przetargowej                           

2. Kamil Guziak - Członek Komisji Przetargowej  

3. Krzysztof Chilczuk– Członek Komisji Przetargowej                                                             

4. Anna Topolska – Sekretarz Komisji Przetargowej                                                                     

                          (imię i nazwisko - funkcja)                                                                                  
   

 
Włodawa, dnia 22.04.2020 r. 


