
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00032.2019   28.05.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00442/19   

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w następującej kolejności, oferty niżej 
wskazanych Wykonawców: 
Oferta nr 1 – Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem 
na składowisko – 0,56 zł brutto; 

 Cena zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów zawierających azbest – 0,37 zł brutto: 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa III; 

 Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00. 
Oferta nr 2 – RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Herlinga – Grudzińskiego 48/8, 91 – 498 Łódź: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem 
na składowisko 0,72 – zł brutto; 

 Cena zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów zawierających azbest –  0,51 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa III; 

 Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 100%. 
Oferta nr 3 – AM Trans Progres Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62 – 002 Suchy Las: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem 
na składowisko – 0,78 zł brutto; 

 Cena zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów zawierających azbest – 0,28 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa III; 

 Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00. 
Oferta nr 4 – Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice: 

 Cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem 
na składowisko – 0,22 zł brutto; 

 Cena zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 1 kg wyrobów zawierających azbest – 0,62 zł brutto; 

 Klasa emisji spalin EURO – grupa III; 

 Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 588.000,00 zł brutto. 
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, 
w kwocie, która nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

