
 

 

Gmina Dąbrowa Górnicza 
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 

Al. J. Piłsudskiego 34 C, 41-303 Dąbrowa Górnicza 
Tel. 32 264 46 23, Fax 32 264 71 99 

e- mail: sekretariat@mzgodg.pl 
NIP 629-246-26-89  REGON 276255312 

MZGO.261.2.2021           Dąbrowa Górnicza, dn. 22.10.2021 

l.dz.2417/2021 

            . 

 

ALBA 

Miejskie Przedsiębiorstwo  

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Starocmentarna 2 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 17.09.2021  pod numerem 2021/S 181-470406. 

 

Działając na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający zaprasza do złożenia oferty. 

 

Zamawiający:  

 

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 

Al. J. Piłsudskiego 34C 

41-303 Dabrowa Górnicza 

Telefon: (32) 264-46-23 

Email: sekretariat@mzgodg.pl 

Adres strony prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ed1e2f38-f58d-

4ec7-aaee-8e19ec3b1b72 oraz https://mzgodg.nowybip.pl/ 

 

Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia: 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

w dniu 14.09.2021r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 

181-470406 z dnia 17.09.2021 r.  

 

Zmiana treści ogłoszenia: 

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji sprostowania zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.10.2021r., oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej: 2021/S 203-531229 z dnia 19.10.2021r., r. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ed1e2f38-f58d-4ec7-aaee-8e19ec3b1b72
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ed1e2f38-f58d-4ec7-aaee-8e19ec3b1b72
https://mzgodg.nowybip.pl/
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Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2021 do godz. 8
00

. 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP  i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  Klucz 

publiczny niezbędny do zaszyfrowania wniosku przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej                         

w formacie danych .pdf, .rtf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia wniosku i oferty, w tym zaszyfrowania opisany został w Instrukcji korzystania z 

miniPortal. 

 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

 

Wykonawca może przed upływem terminu zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP                                 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 

oferty. 

Termin otwarcia ofert: 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2021 o godz. 8.
10

 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 

Platformie ofert. 

2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Termin związania ofertą: 30.12.2021r 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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