
 Informacja z otwarcia ofert

złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na
odpady poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w czterech rejonach.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:
część I (rejon I): 617 729,76 zł,
część II (rejon II): 565 628,83 zł, 
część III (rejon III): 2 243 963,95 zł, 
część IV (rejon IV): 542 491,34 zł.

2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.01.2020 r. do godz. 10:00 w przedmiotowym
postępowaniu złożono następujące oferty:

w części I (rejon I):

oferta nr 3 – Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. z  o. o., ul. Misjonarska
20, 20 – 107 Lublin
- Cena ofertowa w zł brutto: 673 090,56 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5 metrów
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: 2 godziny

oferta  nr  4  –  Architektura  Zieleni  Hortus  Radosław  Ciołek  –  Poniatowski,  
ul. Stefczyka 38, 20 – 151 Lublin
- Cena ofertowa w zł brutto: 1 215 004,75 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5 metrów
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: do 2 godzin

w części II (rejon II):

oferta nr 1 - KOM-EKO S. A.,  ul. Wojenna 3, 20 - 424 Lublin
- Cena ofertowa w zł brutto: 639 140,41 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5,5 metra
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: 1,5 godziny

oferta nr 3 – Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. z  o. o., ul. Misjonarska
20, 20 – 107 Lublin
- Cena ofertowa w zł brutto: 591 277,97 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5 metrów
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: 2 godziny
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w części III (rejon III):

oferta nr 1 - KOM-EKO S. A.,  ul. Wojenna 3, 20 - 424 Lublin
- Cena ofertowa w zł brutto: 2 538 710,62 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5,5 metra
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: 1,5 godziny

oferta nr 2 - FLOREKO Maciej Bojdziński, ul. Geodezyjna 80D/11, 03 – 290 Warszawa
- Cena ofertowa w zł brutto: 3 324 285,88 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5 metrów
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: poniżej 2 godzin

w części IV (rejon IV):

oferta nr 2 - FLOREKO Maciej Bojdziński, ul. Geodezyjna 80D/11, 03 – 290 Warszawa
- Cena ofertowa w zł brutto: 955 645,78 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5 metrów
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: poniżej 2 godzin

oferta  nr  4  –  Architektura  Zieleni  Hortus  Radosław  Ciołek  –  Poniatowski,  
ul. Stefczyka 38, 20 – 151 Lublin
- Cena ofertowa w zł brutto: 1 109 079,80 zł
-  Promień  (w  metrach)  od  kosza  w  jakim  Wykonawca  dokona  oczyszczenia  terenu
podczas opróżnienia kosza: 5 metrów
- Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po zgłoszeniu
Zamawiającego: do 2 godzin

Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  z  dnia
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  przedmiotowej
informacji  winien  przekazać  Zamawiającemu oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej,  o  której  mowa w art.  24 ust.  1  pkt  23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Zgodnie  z  pkt  6.2.2.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  powyższe
oświadczenie  sporządza  się  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Powyższy  dokument  należy  złożyć  za  pośrednictwem  Formularza  do
komunikacji jako załącznik.
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