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Łomża, dnia 05.03.2020 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę
755.573,99 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 99/100
złotych), w tym:
Pakiet 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych innych niż niebezpieczne
(kod 18 01 04) - 171.097,92 zł brutto,
Pakiet 2 - odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych zakaźnych (kody: 18 01 02; 18 01
03; 18 01 82), odpadów medycznych niebezpiecznych, innych niż zakaźne (kod 18 01 08)
i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 09) - 584.476,07 zł brutto,
W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę.
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Cena brutto

Czas realizacji
odbioru odpadów

Termin wykonania zamówienia,
warunki płatności

MPO Sp. z o.o.
1

ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok

PAKIET 1 – 852.768,00 zł

godz. 6.00-10.00

Zgodnie z SIWZ

Zamieszczono na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w dniu 05.03.2020 r.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,
przekazuje 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. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

