
 
 

 

Nr sprawy: 02/2021 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres 

12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 

z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 

REGON: 016161080 
 

 

INFORMACJA  O  OTWARCIU  OFERT 
 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.” 

prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu 

nieograniczonego (nr sprawy: 02/2021), działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019, 

z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w zakreślonym Specyfikacją Warunków Zamówienia 

terminie złożone zostały w przedmiotowym postępowaniu następujące oferty: 
 

1) Oferta złożona przez: 
 

Konsorcjum 
 

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
 

ul. Wrocławska 3 

26-600 Radom 
 

PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.  
 

ul. Szybowa 44 

44-193 Knurów 
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Cena oferty za wykonanie części I zamówienia: 751,68 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części II zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części III zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części IV zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części V zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VI zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VII zamówienia: nie dotyczy; 

 

2) Oferta złożona przez: 
 

Bioelektra Group S.A.  
 

ul. Książęca 15 

00-498 Warszawa 
 

Cena oferty za wykonanie części I zamówienia: 710,64 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części II zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części III zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części IV zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części V zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VI zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VII zamówienia: nie dotyczy; 

 
3) Oferta złożona przez: 
 

Byś Wojciech Byśkiniewicz 
 

ul. Arkuszowa 43 

01-934 Warszawa 
 

Cena oferty za wykonanie części I zamówienia: 852,12 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części II zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części III zamówienia: 852,12 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części IV zamówienia: 852,12 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części V zamówienia: 852,12 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części VI zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VII zamówienia: 852,12 zł. brutto / 1 Mg; 

 
4) Oferta złożona przez: 
 

Konsorcjum 
 

Remondis Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
 

ul. Zawodzie 18 

02-981 Warszawa 
 

Remondis Szczecin Sp. z o.o.  
 

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35 

71-005 Szczecin 
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Cena oferty za wykonanie części I zamówienia: 831,60 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części II zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części III zamówienia: 410,40 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części IV zamówienia: 648,00 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części V zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VI zamówienia: nie dotyczy, 
Cena oferty za wykonanie części VII zamówienia: 831,60 zł. brutto / 1 Mg; 

 
5) Oferta złożona przez: 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Lekaro Jolanta Zagórska  
 

Wola Ducka 70a 

05-408 Glinianka  
 

Cena oferty za wykonanie części I zamówienia: 916,92 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części II zamówienia: 700,92 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części III zamówienia: 495,72 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części IV zamówienia: 571,32 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części V zamówienia: 322,92 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części VI zamówienia: 1 069,20 zł. brutto / 1 Mg, 
Cena oferty za wykonanie części VII zamówienia: 862,92 zł. brutto / 1 Mg. 

 
 

Piaseczno, 11 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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