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l6dz, dnia 21.0S.2018r. 

URZi\O MIASTA toOZ! 

DOA-ZP-1I1.271.23.2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

1. Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia wynosi: 
• dla cz~sci nr 1 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 2 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 3 zam6wienia 3394618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 4 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 5 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 6 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 7 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto, 
• dla cz~sci nr 8 zam6wienia 3 394 618,07 PLN brutto. 

t .2 W k 'YI az z ozonyc h oef rt 
"Uzyskanie mniejszej 

m.'Yodp.d6~ Cena oferty ulegaj~cych biodeg 'iNr Nazwa Nr cz~sci "Osi~gni~cie wyzszego poziomu przekazanych dobruttooferty Wykonawcy zam6wienia recyklingu"
[w PLN] I sktadowania, niz ma 

podana przez 
zamawiaji\cego" 

i dla cz~sci nr 1 - oferty nie zfozono 

I dla cz~sci nr 2 - oferty nie zfozono 

cz~s6 nr 3 
zam6wienia 

I 

3956712,00 

[l Nie deklaruj~ osiqgni~cia 
wi~kszego nit wymagane przez 

Zamawiajqcego 6% poziomu 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego uzycia nast~pujqcych 
frakcji odpad6w komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkta, 

[ Nie deklaruj~ 
zmniejszenia 0 0,2 Mg masy 

odpad6w ulegajqcych 
biodegradacji przekazanych 

do sktadowania, od masy 
2070 Mg okreslonej w pkt. 
2.6.4) Opisu przedmiotu 

zam6wieniaFBSerwis 
Kamier'lsk 
Sp. z 0.0. 

ul. Wieluriska 50, 
97-360 

, Kamierisk 
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· Departament Obstu II Adminlstracji 
Wydzial Zam6wleri ~ubnCZnych uf. ks. I. Skorupkl 21 

cz~sc nr 4 3956712,00
zam6wienia 

cz~s6 nr 5 3956712,00
zam6wienia 

i 

l I 

• 

iJ Nie deklaruj~ osiqgni~cia 
wi~kszego niz wymagane przez 

Zamawiajqcego 6% poziomu 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego uzycia nast~pujqcych 
frakcji odpad6w komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkta, 

LJ Nie deklaruj~ osiqgni~cia 
wi~kszego niz wymagane przez 

Zamawiajqcego 6% poziomu 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego uzycia nast~pujqcych 
frakcji odpad6w komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkta, 

•
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[J Nie deklaruj~ 
zmniejszenia 0 0,2 Mg mas) 

odpad6w ulegajqcych 
biodegradacji przekazanych 

do sktadowania, od masy 
2070 Mg okreslonej w pkt. 
2.6.4) Opisu przedmiotu 

zam6wienia 
n Nie deklaruj~ 

zmniejszenia 0 0,2 Mg mas~ 
odpad6w ulegajqcych 

biodegradacji przekazanyct 
do sktadowania, od masy 
2070 Mg okreslonej w pkt. 
2.6.4) Opisu przedmiotu 

zam6wienia 
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u C Nie deklaruj~ osi~gni~cia [J Nie deklaruj~ 
wi~kszego nil wymagane przez zmniejszenia 0 0,2 Mg masy 

cz~sc nr 6 Zamawiaj~cego 6% poziomu odpad6w ulegaj~cych 

zam6wienia 
3956712,00 recyklingu i przygotowania do biodegradacji przekazanych 

ponownego ulycia nast~puj~cych do skladowania, od masy 
frakcji odpad6w komunalnych: 2070 Mg okreslonej w pkt. 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 2.6.4) Opisu przedmiotu 
i zam6wienia 

Nie deklaruj~ C Nie 
wi~kszego nil wymagane przez zmniejszenia 0 0,2 Mg masy 

cz~sc nr 7 Zamawiaj~cego 6% poziomu odpad6w ulegaj~cych 
3956712,00 recyklingu i przygotowania do biodegradacji przekazanych 

zam6wienia ponownego ulycia nast~puj~cych do skladowania, od masy 
frakcji odpad6w komunalnych: 2070 Mg okreslonej w pkt. 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 2.6.4) Opisu przedmiotu 

C Nie deklaruj~ osi~gni~cia C Nie deklaruj~ 
wi~kszego nil wymagane przez zmniejszenia 0 0,2 Mg masy 

cz~sc nr 8 Zamawiaj~cego 6% poziomu odpad6w ulegaj~cych 
3956712,00 recyklingu i przygotowania do biodegradacji przekazanych 

zam6wienia ponownego ulycia nast~puj~cych do skladowania, od masy 
frakcji odpad6w komunalnych: 2070 Mg okreslonej w pkt. 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 2.6.4) Opisu przedmiotu ' 
ia 

3. 	 Termin wykonania zamowlenia oraz warunki ~atnosci zostaly okreslone 
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. 
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