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Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Kolbuszowa, dnia 11 maja 2020 r.

rr{4oRMACJA Z OTWARCIA Of,ERT
zadanie pn.:

,,Zagospodarowanie odpad6w komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od wlaScicieli nieruchomo5ci zamieszkatych i czgsciowo zamieszkatych

z terenu Gminy Kolbuszowa o okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020"

Ogtroszenie w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej w 2O2OIS 065-15538 3 z dnia2121-
04-01 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Uslugi

Termin skladania ofert: do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 maja 2020 r. o godz. 12:00

Dzialaj}c na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia}9 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wieri publicznych

(ti.Dz.U.22019 r. poz.1843) Gmina Kolbuszowaprzekazqe informacje, o kt6rych mowa w art. 86

ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamfv,rieipublicznych:

Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczy| na sfinansowanie zam6wienia: 820 800,00 zl
(slownie: osiemset dwadzie$cia tysigcy osiemset zl 00/1 00).
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Komunalnych w Ostrowie
Ostr6w 225

39-103 Ostr6w
861 840,00 zl 200 50 10 000 6,50 zl 65 000,00 926 840,00 zl

3. Zam6wienie nale|y zrealizowal w terminie:

Realizacja zam6wienia w terminie od dnia I lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
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4. Warunki platnoSci zostaly okeSlone w SIWZ -RozdziallV Istotne postanowienia umowy.

5. Zgodnie z afi.24 ust. 11 Ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych

(ti. Dz. U. z 2019 r. poz. l843).Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawy, przekazuje Zamawiaj1cemu

oSwiadczenie o przynaleinoSci lub braku przynalehno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej

mowa w art. 24 ust. L pkt 23 ustawy Prawo Zam6wief Publicznych. Wraz ze zlo1eniem

oSwiadczenia, Wykonawca moLe przedstawid dowody, Le powiqzania z innym Wykonawc4 nie
prowadz?do zakl6cenia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
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