
Gmina Fałków 
ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

Fałków, dn. 06.12.2019r 
Zp.271.8.2019 

 
Informacja o której mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019. poz 1843)   
dla zamówienia publicznego pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2020 roku”  

Nr sprawy:  Zp.271.8.2019  
 

Zamawiający - Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, informuje że w postępowaniu 
przetargowym pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2020 roku”: 
 

1. Przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia w wysokości: 416.400,00 zł brutto 
 

2. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły oferty (1 oferta), których 
zestawienie w kolejności wpłynięcia, zamieszcza się poniżej:   
 
 

 

 
 
 

Uwaga:  
Zamawiający przypomina, iż wskazani wyżej Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, są zobowiązani do przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Wzór w/w oświadczenia stanowił załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

   /-/ Henryk Konieczny 

 

    Wójt Gminy Fałków 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena 
ofertowa 
brutto za 
całość 

zamówienia 

Termin 
wykonania, 

okres gwarancji, 
warunki 
płatności 

Częstotliwość 
odbioru 

odpadów  
(dodatkowe 

kryterium oceny 
ofert) 

Termin 
odbioru 

odpadów 
(dodatkowe 

kryterium oceny 
ofert) 

1 

„EKOM” Maciejczyk 
Spółka Jawna, 
ul.Zakładowa 29  
26-052 Nowiny 

829.440,00 zł Zgodny z SIWZ 4 razy /rok 

Tylko w 
soboty,  

w godzinach  
8.00-18.00 



 

 

Znak sprawy: ZP.271.8.2019 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty 
zamieszczenia na stronie internetowej wykazu wykonawców którzy 

złożyli oferty. 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

...................................., dnia ....................... 2016 r. 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy Fałków w 2020 roku, oświadczam, co następuje: 

  

• należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w załączeniu przedkładam 
listę  

 

• nie należę do grupy kapitałowej * 
 

 

* niepotrzebne skreślić  

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

         ………………….………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 


