
Informacja z otwarcia ofert 

Nr sprawy ZP.271.9.2020 Strona 1 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów - odbyło się w dniu 8 października 2020r. o godzinie 14:15 

Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 968.082,00 zł brutto. 

 

Nazwy/firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena brutto Dysponowanie samochodami do odbioru odpadów komunalnych 

1 
FB Serwis S. A. 
Ul. Siedmiogrodzka 9 

01-204 Warszawa 

1.843.551,00 

1) pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, spełniających normy spalin 

EURO 5 lub EURO 6 w ilości 2 szt.  

2) pojazdy do odbierania odpadów selektywnie zebranych spełniających normy spalin 

EURO 5 lub EURO 6 w ilości 1 szt.  

3) pojazdy do opróżniania pojemników/ kontenerów o pojemności 7m3 spełniających 

normy spalin EURO 5 lub EURO 6 w ilości 1 szt.  

2 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz 
PZREWÓZ ŁADUNKÓW 

WIESŁAW STRACH 

Ul. Bór 169 

42-202 Częstochowa 

1.390.120,00 

1) pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, spełniających normy spalin 

EURO 5 lub EURO 6 w ilości 2 szt.  

2) pojazdy do odbierania odpadów selektywnie zebranych spełniających normy spalin 

EURO 5 lub EURO 6 w ilości 1 szt.  

3) pojazdy do opróżniania pojemników/ kontenerów o pojemności 7m3 spełniających 

normy spalin EURO 5 lub EURO 6 w ilości 1 szt.  

3 

REMONDIS OPOLE Sp. z o. o. 

Al. Przyjaźni 9 

45-573 Opole 

891.675,00 

1) pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, spełniających normy spalin 

EURO 5 lub EURO 6 w ilości 2 szt.  

2) pojazdy do odbierania odpadów selektywnie zebranych spełniających normy spalin 

EURO 5 lub EURO 6 w ilości 1 szt.  

3) pojazdy do opróżniania pojemników/ kontenerów o pojemności 7m3 spełniających 

normy spalin EURO 5 lub EURO 6 w ilości 1 szt.  
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