
 

Zamawiający: Skwierzyna, 28.12.2020r. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Chrobrego 5 

66-440 Skwierzyna 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

nr ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro na zadanie pn. 

„Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”.  Nr sprawy: ZUK-

DWiK/ZP-01/11/2020 

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 86 ust.5 

ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej 

ustawą Pzp zawiadamia, że: 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.12.2020r. o godzinie 10:30 w Siedzibie Zamawiającego. 

2. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony. 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
 

Lp. Zadanie Wartość brutto 

1 
Zadanie pn. „Usługa leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu używanej koparko- ładowarki” 
340.015,09 zł 

 

4. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

 
 

Lp 

 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

 

Cena brutto oferty 

1. 
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o. 
ul. Marszalkowska 111, 00-102 Warszawa 

336.898,41  zł  

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art.24 ust.11 : Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust.1a, art.57 ust.1 lub art.60d ust.1, albo od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 
 

 

Informację z otwarcia ofert sporządził: 

Wiesław Wilk – Sekretarz Komisji przetargowej 

Zatwierdził: 
      /podpis na oryginale/ 

 
 
 
 

 

Informację  z  otwarcia  ofert  na  podstawie  art.86  ust.5  zamieszczono  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego:  www.zuk-skwierzyna.pl 

http://www.zuk-skwierzyna.pl/

