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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Szanowni Państwo  

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.                   
z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, odbyło się w dniu  15.12.2020r.  o godz. 10:30. 

Do godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,                       
w wysokości:  

Zadanie częściowe nr 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  – 4 110 628,13 zł brutto 

Zadanie częściowe nr 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
opakowania z papieru i tektury – 205 514,87 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 3: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
opakowania ze szkła – 332 666,73 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 4: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, inne nie wymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny, opakowania z tworzyw sztucznych – 524 184,02 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 5: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 296 957,94 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 6: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 
01 i 17 06 03, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 
03, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 175 631,30 zł brutto. 
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Zadanie częściowe nr 7: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
tekstylia – 10 519,53 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 8: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
odpady wielkogabarytowe, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne, baterie i akumulatory, baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33  – 425 880,84 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 9: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne), farby, tusze, farby drukarskie, kleje i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27 – 2 965,95 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 10: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
zużyte opony – 23 514,24 zł brutto. 

Zadanie częściowe nr 11: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  - selektywnie zebrane odpady komunalne: 
leki inne niż wymienione w 20 01 31, odpady medyczne powstające w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi w tym w 
szczególności zużytych igieł i strzykawek – 2 176,45 zł brutto. 

Oferty złożyli: 

Zadanie częściowe nr 1 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

3 682 611,38 zł 
(885,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

2 Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Empol Sp. z o.o 

os. Rzeka 133 
34-451 Tylmanowa 

3 786 639,95 zł                  
(910,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 2 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

186 196,16 zł 
(895,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 
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Zadanie częściowe nr 3 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

217 206,85 zł 
(645,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 4 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

439 252,63 zł 
(845,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 5 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

284 073,80 zł 
(945,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 6 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

176 900,65 zł 
(995,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 7 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

11 660,44 zł         
(1 095,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 
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Zadanie częściowe nr 8 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

558 293,15 zł          
(1 295,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 9 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

15 012,00 zł             
(5 000,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 10 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

23 684,18 zł     
(995,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

 

Zadanie częściowe nr 11 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin płatności 

1. FCC Podhale Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

11 016,00 zł               
(5 000,00 zł netto/        

1 Mg) 
30 dni 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji 
 o której mowa w art. 86, ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust.1, pkt 23. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
                                                                                              

    
 

Wójt Gminy 
         
                                                                                                                     Mgr inż. Andrzej Pietrzyk 
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