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Znak sprawy: EP.ZP/271-4/20 

Poznań, dnia 11 grudnia 2020 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku 

i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych 

elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów” 

Zamawiający, Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, działając w trybie art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu do dnia 11 grudnia 2020 r. do godziny 10:00, złożone 

zostały następujące oferty: 

 

L.p. Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

 

1. 

 

1 

Konsorcjum firm: 

ALKOM Firma Handlowo – Usługowa 

mgr inż. Henryk Sienkiewicz– Lider 

Konsorcjum, ul. Falista 6/1, 61 – 249 

Poznań. 

KDS Sp. z o.o. – partner konsorcjum, ul. 

Północna 1, 61 – 719 Poznań. 

 

 

 

434 160,00 zł. 

 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 

 

411 000,00 zł 

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

Warunki płatności: Rozliczenie prac następować będzie etapami, co miesiąc, na podstawie zatwierdzanych 

przez Zamawiającego faktur częściowych, wystawianych na kwotę stanowiącą 1/12 całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, wystawianych w oparciu o częściowy (comiesięczny) odbiór prac.  

Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury częściowej nastąpi w 

terminie do 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Termin zapłaty stanowi dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Uwaga: 

1) Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

niezwłocznie zamieszcza informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej. 

 

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w 

formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub nie 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji. 

 

 


