
G M I N A Z A K R Z E W O 
ul. LeSna 1 

87-707 Zakrzewo 
woj. kujawsko-pomorskie 

NIP8911622070, Regon 91.0R66465 
271.2.5.2016 

Zakrzewo, 14 grudnia 2016 r. 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na swiadczenie uslugi w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych 
zamicszku j;j mieszkancy, polozonych na terenie gminy Zakrzewo. 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. 
Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, informuje: 
1. Kwota, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi 257 500,00 zl. 
2. Firmy oraz adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie, a takze ceny, termin 
wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunkow platnosci zawarte w ofertach: 
Nr 
oferty 

Firma oraz adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

Termin 
wykonania 
zamowienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki platnosci 

1. 

Zaklad Gospodarki 
Komunalnej 
"GRONEKO" 
Marcin Gronowski, 
Mikolaj Gronowski 
Mikorzyn 19 
87 - 732 Lubanie 

173 521,83 
zl 

1.01.2017 r. 
30.06.2017 r. 

Termin platnosci faktury 
30 dni od dnia od 
otrzymania przez 
Zamawiajaxego 
prawidlowo wystawionej 
faktury 

2. Przedsiebiorstwo 
Uzytecznosci 
Publicznej 
" E K O S K L A D " Sp. 
z o.o., ul. Polna 87, 
87-710 Sluzewo 

134 112,42 
zl 

1.01.2017 r. 
30.06.2017 r. 

Termin platnosci faktury 
30 dni od dnia od 
otrzymania przez 
Zamawiaj^cego 
prawidlowo wystawionej 
faktury 

Jednoczesnie zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 pozn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. 
Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy 
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 


