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Ogłoszenie dotyczy:
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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mokrsko, Krajowy numer identyfikacyjny 73093465400000, ul. Mokrsko  231, 98-345  
Mokrsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 841 18 18, e-mail k.piekarski@mokrsko.pl, faks
43 886 32 77.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZFIiS.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko. Zakres zamówienia dotyczy
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2.2. Informacje ogólne mające wpływ na
wycenę zamówienia: 2.2.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i
zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy



Mokrsko. 2.2.2. Powierzchnia gminy: 77,75 km2. 2.2.3. Dane dotyczące liczby mieszkańców i
liczby nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mokrsko (na podstawie złożonych
deklaracji): - liczba mieszkańców: 4632, - liczba nieruchomości: 1405, w tym nieruchomości, na
których zamieszkuje: a) od 1 do 2 osób – 555, b) od 3 do 5 osób – 679, c) powyżej 5 osób – 171.
Lp. miejscowość liczba nieruchomości zamieszkałych liczba mieszkańców 1 Mokrsko +
Mokrsko Osiedle 426 1317 2 Krzyworzeka 260 874 3 Komorniki + Jeziorko 154 529 4 Ożarów
261 829 5 Chotów 121 431 6 Słupsko 65 241 7 Motyl 12 23 8 Lipie 7 27 9 Zmyślona 17 59 10
Stanisławów 3 7 11 Brzeziny 8 33 12 Jasna Góra 20 75 13 Mątewki 18 76 14 Orzechowiec 26
89 15 Poręby 7 22 Razem 1405 4632 2.2.4. Podczas realizacji zamówienia dane dotyczące
liczby mieszkańców i liczby nieruchomości zamieszkałych będą ulegać zmianom. Nie wpłynie
to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna. Ilości odpadów
odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2017 r. na terenie gminy Mokrsko
przez przedsiębiorców odbierających odpady: Lp. Rodzaj odpadu kod odpadu Ilość [Mg] 1
zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 155,777 2 opakowania ze szkła 15 01 07 102,794 3
zużyte opony 16 01 03 7,358 4 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01
531,794 5 odpady wielkogabarytowe 20 03 07 78,666 6 zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06 17 01 07 8,680 Wskazane ilości odebranych odpadów są podane
jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. 2.3. W ramach
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące frakcje
odpadów: 2.3.1. bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych: - niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne – 1 raz w miesiącu, - papier - 1 raz w miesiącu, - metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, - bioodpady – 1 raz w miesiącu, - szkło – 1
raz na kwartał, - zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metal – 1 raz na rok, 2.3.2. z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marężach, gm. Skomlin odpady
komunalne: 1. papier, 2. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 3. szkło, 4.
odpady ulegające biodegradacji - tylko odpady zielone, 5. przeterminowane leki, 6. chemikalia,
7. zużyte baterie i akumulatory, 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 9. meble i inne
odpady wielkogabarytowe, 10. odpady budowlane i rozbiórkowe, 11. zużyte opony, 12. popiół z
palenisk gospodarstw domowych. 2.3.3. z punktów w przychodniach zdrowia w Mokrsku i
Ożarowie: - przeterminowane leki, 2.3.4. z ogólnodostępnych „gniazd” usytuowanych na terenie
gminy Mokrsko: a) papier – 1 raz w miesiącu, b) metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, c) szkło bezbarwne, szkło kolorowe – 1 raz na kwartał.
2.4. Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 1.
Zorganizowany przez Zamawiającego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Marężach, gm. Skomlin, Wykonawca wyposaży w pojemniki lub przygotuje miejsca do
magazynowania poniższych frakcji odpadów: - odpady ulegające biodegradacji (tylko odpady
zielone) - pojemnik, - przeterminowane leki - pojemnik, - chemikalia - pojemnik, - zużyte
baterie i akumulatory - pojemnik, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – pojemnik lub
wyznaczone miejsce do magazynowania, - meble i inne odpady wielkogabarytowe - pojemnik
lub wyznaczone miejsce do magazynowania, - odpady budowlane i rozbiórkowe - pojemnik, -
zużyte opony – pojemnik lub wyznaczone miejsce do magazynowania, - popiół z palenisk
gospodarstw domowych - pojemnik, - papier - pojemnik, - tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe - pojemnik, - szkło – pojemnik lub wyznaczone miejsce do
magazynowania, tak, aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Mokrsko w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Mokrsko w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Mokrsko. Wykonawca dostosuje wielkość pojemników do ilości



przekazywanych przez właścicieli nieruchomości odpadów do PSZOK i częstotliwości ich
odbioru przez Wykonawcę z PSZOK. 2. Wykonawca oznakuje pojemniki i miejsca do
magazynowania opadów, określając rodzaje odpadów, jakie mogą być do nich składane. 3.
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK, z zastrzeżeniem,
że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności, Wykonawca odbierze je w
terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 4. Zamawiający zabezpieczy pracownika
odpowiadającego za obsługę PSZOK. 2.5. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 1.
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zrealizowania zbiórki mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, metalu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.
Zbiórkę wymienionych odpadów Wykonawca przeprowadzi dwukrotnie (w II półroczu 2018 r. i
w II półroczu 2019 r.) 2. Szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz
zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną Wykonawcy i
uzgodnieniami z Zamawiającym. 3. Zbiórka polega na: - załadunku na środek transportu
odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą, - zagospodarowaniu odebranych
odpadów, - posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, jeżeli
zanieczyszczenie terenu powstało z winy Wykonawcy wyniku niewłaściwego odbioru. 4.
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty
gospodarcze. 2.6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z ogólnodostępnych punktów tzw.
„gniazd” usytuowanych na terenie poszczególnych miejscowości. 1) W ramach zamówienia
Wykonawca będzie odbierał odpady z „gniazd”: szkło bezbarwne (1 raz na kwartał), szkło
kolorowe (1 raz na kwartał), papier (1 raz w miesiącu), metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe (1 raz w miesiącu). 2) Gniazda zlokalizowano: Mokrsko – 2 „gniazda”,
Krzyworzeka – 1 „gniazdo”, Ożarów – 1 „gniazdo”, Komorniki – 1 „gniazdo”, Chotów – 1
„gniazdo”, Słupsko – 1 „gniazdo”. 3) Wykonawca wyposaży każde „gniazdo” w pojemnik na
papier, oznaczony napisem „papier” o pojemności min. 1,1 m3 do dnia 30.06.2018 r. 4)
Zamawiający wyposaży każde „gniazdo” w pojemnik IGLOO na szkło bezbarwne, w pojemnik
IGLOO na szkło kolorowe, w pojemnik „druciak” na tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe. 2.7. Obowiązek zapewnienia pojemników i worków 1. Na czas realizacji
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielom nieruchomości
zamieszkałych pojemników i worków na odpady przystosowanych do opróżniania
mechanicznego o pojemnościach i właściwościach określonych w uchwale Rady Gminy
Mokrsko w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Worki i pojemniki powinny mieć określone pojemności oraz oznaczenia i kolorystykę, przy
uwzględnieniu okresów przejściowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane,
nieuszkodzone, czyste i estetyczne, oznakowane dla właściwej frakcji odpadów. 1. Odpady
komunalne należy gromadzić: - papier i tektury oraz odpady z tektury oraz odpady
opakowaniowe z tektury zbiera się w worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, -
papier i tektury oraz odpady z tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w
pojemniki oznaczone napisem „Papier” (dotyczy całodobowo ogólnodostępnych stanowisk na
terenie gminy), - szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemniki oznaczone
napisem „Szkło”, - metale i tworzywa sztuczne, w których skład wchodzą odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemniki
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, - bioodpady zbiera się w pojemniki
oznaczone napisem „Bio”, - szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego zbiera się
w pojemniki oznaczone napisem „Szkło bezbarwne” (dotyczy całodobowo ogólnodostępnych
stanowisk na terenie gminy), - szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego zbiera się



w pojemniki oznaczone napisem „Szkło kolorowe” (dotyczy całodobowo ogólnodostępnych
stanowisk na terenie gminy), - zmieszane odpady komunalne zbiera się w pojemniki oznaczone
napisem „Zmieszane”. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których
odbierane będą odpady komunalne z liczbą i rodzajem pojemników, worków, w jakie należy
wyposażyć nieruchomości. 4. Pojemniki i worki będą przekazywane przez Wykonawcę
mieszkańcom na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Mokrsko w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko. Zamawiający zastrzega możliwość
wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w więcej niż 1 komplet
pojemników lub więcej niż 1 pojemnik dla danego rodzaju odpadu. Wykonawca wyposaży do
dnia 30.06.2018 r. każdą nieruchomość zamieszkałą w 2 szt. worków na papier, a następnie w
ilość worków odpowiadającą ilości worków z papierem odebranych z nieruchomości.
Wykonawca, w razie wystąpienia potrzeby dostarczy do siedziby Zamawiającego worki na
papier w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Przewiduje się, że ilość
worków nie przekroczy 50 szt. półrocznie. Wykonawca w terminie 14 dni od daty przekazania
mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach
lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian. 5. Pojemniki i
worki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na nieruchomości w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia 30.06.2018 r. W terminie do dnia 10.07.2018r. Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników, worków
znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 30.06.2018r. wraz z informacją
o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).
Wykonawca w terminie do dnia 30.06.2018r. przekaże mieszkańcom informację o sposobie
oznaczenia pojemników (worków) na poszczególne rodzaje odpadów oraz o rodzajach odpadów,
które można umieszczać w danym pojemniku (worku). 6. Wykonawca wyposaży PSZOK w
pojemniki w ilości i o rodzajach wynikających z potrzeb z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy
Mokrsko w terminie do 30.06.2018 r. 7. Wykonawca wyposaży punkty, w których odbywać się
będzie zbiórka przeterminowanych leków w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb
występujących w danych punktach w terminie do 30.06.2018 r. 8. Wykonawca wyposaży każde
„gniazdo” w pojemnik na papier o pojemności min. 1,1 m3 w terminie do 30.06.2018 r. 9. Jeżeli
podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny
koszt. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemniki, będących
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik, np. kradzież,
spalenie, użytkowanie pojemników do innych celów, niezgodnie z ich przeznaczeniem, naprawa
pojemników lub ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego pojemnika. 8 2.8.
Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych
Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady
Gminy Mokrsko w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mokrsko. 2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował w
poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, uzgodnionym z
Zamawiającym. 3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy wywozu odpadów, opracuje i
dostarczy do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogram wywozu odpadów do dnia
30.06.2018r. na rok 2018). Na kolejne lata harmonogram Wykonawca dostarczy właścicielom
nieruchomości do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego. 4. Podczas realizacji umowy
niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami
niesegregowanymi (zmieszanymi). 5. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu
odpadów z PSZOK tak, aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez
mieszkańców. 6. Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady z PSZOK i punktów w
przychodniach zdrowia w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników,
z zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności,



Wykonawca odbierze je w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 7. Odbiór odpadów
będzie następował z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na
zewnątrz nieruchomości, do utwardzonej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach
śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd. 8. W zakresie odbioru odpadów z
nieruchomości o utrudnionym dojeździe (np. brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić
odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości. 2.9.
Kontrola obowiązku segregowania odpadów. 1. Wykonawca zobowiązany jest do
monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów
komunalnych. 2. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z
obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np.
samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za
nieprzestrzeganie obowiązku segregowania odpadów. 3. O zaistniałej sytuacji Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 5 dni
roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu,
miejscowość i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia
właścicielowi nieruchomości. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację
fotograficzną. 2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazywania
Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 1. Raportów kwartalnych
zawierających informację o ilości i rodzaju przekazywanych pojemników w danym kwartale
wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na
poszczególnych nieruchomościach. 2. Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Innych informacji na temat odbioru,
unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których
będzie Wykonawca. 4. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa
powyżej, Zamawiający może Zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji
odpadów. 5. Jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów
uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty
przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać,
że odpady pochodzą z terenu gminy Mokrsko. 2.11. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1.
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia
odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych, zgodnie z art. 3b i art.
3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
Jeżeli na terenie gminy będą funkcjonowały podmioty skupujące odpady papieru, metali,
tworzyw sztucznych i złożą sprawozdanie o ich ilości to Zamawiający udostępni Wykonawcy
informację o ilości tych odpadów. Zamawiający nie posiada badań składu morfologicznego
odpadów komunalnych terenu gminy Mokrsko. 2. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 3. Przekazywanie
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla
regionu II lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
regionu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca
2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 4. Przekazywanie odebranych od właścicieli
nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 5. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np.
nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z
harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy



Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych
miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru
– taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po
uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 889381.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO REGION sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@eko-region.pl
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:



nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 994953.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 994953.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 994953.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 35%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


