
Pleśna 26.10.2021r. 

Nr sprawy: IKOŚ. 271.9.2021 

Informacja z otwarcia ofert 

Zamawiający: Gmina Pleśna, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje informacje z 

otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: 

Otwarcie ofert na . „Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Pleśna”  

Odbyło się w dniu 26.10.2021 r. o godz. 11:00. 

Oferty złożyli wg kolejności wpływu: 

Część I - obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A 

 

Nr oferty 

Firma ( nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł  

Termin 

wykonania 

Aspekt 

środowiskowy ( 

posiadanie 

samochodów do 

odbioru odpadów 

spełniających 

normy emisji 

spalin EURO 5 

lub 6 lub 

równoważny w 

ilości): 

Dodatkowe usługi ( 

aspekty ekologiczne i 

społeczne) deklaracja 

przeprowadzenia akcji 

promującej selektywną 

zbiórkę odpadów w 

placówkach 

oświatowych na terenie 

Gminy Pleśna  

1.  FBSerwis Karpatia Sp. 

z o.o. ul Odległa 8, 33-

100 Tarnów  

1.345.766,40 31.12.2022 3- pojazdy Tak 

Część II - obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B 

Nr oferty Firma ( nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł  

Termin 

wykonania 

Aspekt 

środowiskowy ( 

posiadanie 

samochodów do 

odbioru odpadów 

spełniających 

normy emisji 

spalin EURO 5 

lub 6 lub 

równoważny w 

ilości): 

Dodatkowe usługi ( 

aspekty ekologiczne i 

społeczne) deklaracja 

przeprowadzenia akcji 

promującej selektywną 

zbiórkę odpadów w 

placówkach 

oświatowych na terenie 

Gminy Pleśna  



1. FBSerwis Karpatia Sp. z 

o.o. ul Odległa 8, 33-

100 Tarnów 

1.570.060,80 31.12.2022 3- pojazdy Tak 

Część III - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna z koszy ulicznych  oraz 

kontenerach o pojemności 7 m
3
 i 1,1 m

3 

Nr oferty Firma ( nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł  

Termin 

wykonania 

Aspekt 

środowiskowy ( 

posiadanie 

samochodów do 

odbioru odpadów 

spełniających 

normy emisji 

spalin EURO 5 

lub 6 lub 

równoważny w 

ilości): 

Dodatkowe usługi ( 

aspekty ekologiczne i 

społeczne) deklaracja 

przeprowadzenia akcji 

promującej selektywną 

zbiórkę odpadów w 

placówkach 

oświatowych na terenie 

Gminy Pleśna  

1. FBSerwis Karpatia Sp. z 

o.o. ul Odległa 8, 33-

100 Tarnów 

264.643,20 31.12.2022 3- pojazdy Tak 

 

Część IV - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z budynków użyteczności 

publicznej Gminy Pleśna. 
Nr oferty Firma ( nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł  

Termin 

wykonania 

Aspekt 

środowiskowy ( 

posiadanie 

samochodów do 

odbioru odpadów 

spełniających 

normy emisji 

spalin EURO 5 

lub 6 lub 

równoważny w 

ilości): 

Dodatkowe usługi ( 

aspekty ekologiczne i 

społeczne) deklaracja 

przeprowadzenia akcji 

promującej selektywną 

zbiórkę odpadów w 

placówkach 

oświatowych na terenie 

Gminy Pleśna  

1. FBSerwis Karpatia Sp. z 

o.o. ul Odległa 8, 33-

100 Tarnów 

50.004,00 31.12.2021 3- pojazdy Tak 

Część V - Obsługa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących obsługa z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 



Nr oferty Firma ( nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł  

Termin 

wykonania 

Aspekt 

środowiskowy ( 

posiadanie 

samochodów do 

odbioru odpadów 

spełniających 

normy emisji 

spalin EURO 5 

lub 6 lub 

równoważny w 

ilości): 

Dodatkowe usługi ( 

aspekty ekologiczne i 

społeczne) deklaracja 

przeprowadzenia akcji 

promującej selektywną 

zbiórkę odpadów w 

placówkach 

oświatowych na terenie 

Gminy Pleśna  

1. FBSerwis Karpatia Sp. z 

o.o. ul Odległa 8, 33-

100 Tarnów 

607.762,28 31.12.2022 3- pojazdy Tak 

 

 
Zatwierdził 

 

/ Józef Knapik / 

 

Wójt Gminy Pleśna 


