
Dąbrowa Górnicza, dnia 19.06.2017r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

1. Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Zakładu nr 6/2017 z dnia - 20.03.2017r.               

w składzie: 

Przewodniczący:    Łukasz Stępień 

Sekretarz:       Grażyna Malara 

Członek:      Maciej Grzmielewski 

 

dokonała w dniu 19.06.2017r. o godz. 7:45 otwarcia ofert w procedurze przetargowej w trybie 

przetargu nieograniczonego nr referencyjny ZP/3/MZGO/2017 pn.: 

„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych 

składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz  przy ul. Głównej 144 A 

należącymi do  Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej” 

 
2. W sesji otwarcia ofert nie uczestniczyli \ uczestniczyli* przedstawiciele Wykonawców: 

 

3. Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć: 1 140 000,00 zł netto,                  

tj. 1 231 200,00  zł brutto. 

4. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 19.06.2017r. do                       

godz. 7:30 wpłynęła  1   oferta. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez przedstawicieli 

Komisji Przetargowej. 

5. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

Lp. Nazwa firmy  Cena netto Cena brutto 

Normy 

zarządzania 

środowiskowego 

Czas reakcji na 

zgłoszenia 

1. 

ALBA MPGK                

Sp. z o.o. Dąbrowa 

Górnicza                  

ul. Starocmentarna 2 

47,50 zł 51,30 zł 

EMAS 

 

ISO 14001 

Do 60 minut 

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Lp. 
Nazwa firmy oraz imię i nazwisko osoby obecnej podczas otwarcia 

ofert 
Podpis 

1. 
ALBA MPGK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul .Starocmentarna 2 – 

Michał Niemczyk 
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   



6. Uwagi członków komisji przetargowej z otwarcia ofert: 

……………………………………………BRAK…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Uwagi przedstawicieli Wykonawców z otwarcia ofert: 

……………………………………………BRAK………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 

3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu             

o udzielenie zamówienia. 

Podpisy komisji przetargowej: 

 

Przewodniczący:   Łukasz Stępień 

 

Sekretarz:    Grażyna Malara 

 

Członek:    Maciej Grzmielewski 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


