
 

 

Znak sprawy:  3/2020                     Radom, dnia  14.02.2020r. 

 

        PPUH „ RADKOM” Sp. z o. o. 

Strona internetowa                

Tablica ogłoszeń 

 

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U z 2019, poz. 1843 z póżn. zm.). 

 
1. Przedmiot zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę worków na odpady. 

 

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 333 270,00 zł brutto. 
 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert odbyło się w PPUH RADKOM Sp. o. o, ul. Witosa 94, Radom –  

sala konferencyjna w dniu  14.02.2020r. o godz. 10:30. 
 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

- cena, 
- termin realizacji zamówienia    
- termin płatności faktury 

 
1. 

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 
Janusz Kwasek  

ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut 

- cena: 347 917,80 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
2. VECOPAK Przemysław Źródlewski  

ul. Olsztyńska 6, 12-130 Pasym 

- cena: 322 100,10 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
3. 
 

GOOD-FOL Adam Dedio Sp. K.  
ul. Leszczyńskiego 21, 37-700 Przemyśl 

- cena: 277 783,20 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
4. „KROS-FOL” Marcel Zając  

Ul. Młynek 20, 38-406 Odrzykoń 

- cena: 270 267,90 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

  
5. 

 
Sipeko Group Sp. z o.o. Sp. K.   

Makowisko 162, 37-500 Jarosław 
 

- cena: 292 592,40 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni  kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
6. RESACO Sp. z o.o.  

ul. H. Cegielskiego 5, 75-202 Koszalin 

- cena: 273 834,90 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
7. RECYKLING SYSTEM Sp. z o.o.  

Ul. Klikowska 101C 33-100 Tarnów 

- cena: 311 054,70 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia:  8 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
8. Zakład Produkcyjno – Usługowy FOL-BUT 

Grzegorz Baran Jaźwiny 6; 08-412 Borowie 

- cena: 246 578,10 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 

 
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
 

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust.5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
  

Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

  
Kierownik Zamawiającego 

Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu   
Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  


