
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 
w OLSZTYNIE

10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 Olsztyn, 27 kwietnia 2020 r.
TeJ. 89 524 14 62 fax 89 52414 77
NIP 739-020-71-54 000092663 pROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. usługi w  zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, znak 
sprawy: WIW-A-AGZ. 272.1.10.2020.KB.

W  dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szarych Szeregów 7, 
10-072 Olsztyn członkowie komisji przetargowej powołani Zarządzeniem nr 11/2020 Warmińsko- 
Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w  Olsztynie z dnia 15.04.2020 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej, w składzie:
Przewodniczący komisji -  Marzena Martyniuk 
Zastępca przewodniczącego komisji -  Katarzyna Białek 
Członek komisji -  Joanna Minkowska 
Członek komisji -  Justyna Olendrzyńska 
Członek komisji -  Lidia Obrębska 
Sekretarz komisji -  Katarzyna Skowrońska.
spotkali się w  celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
80 514 zł (zamówienie podstawowe).

2. W  terminie składnia ofert łącznie wpłynęła 1 oferta, złożona w opakowaniu prawidłowo 
zamkniętym.

3. Liczba otwartych ofert: jedna.
4. Warunki płatności: 21-dniowy termin zapłaty faktury. Termin wykonania zamówienia: od dnia

zawarcia umowy do 30.04.2021 r.
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oraz adres wykonawcy
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(K1) 60%

Aspekty środowiskowe: 
dysponowanie spec. 

samochodami do odbioru 
odpadów, spełń, co najmniej 
normę emisji spalin EURO V 
lub równoważną (K2) 40%
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zgodnie z SIWZ

Na tym otwarcie o1ert zakończono.
Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli Wykonawców- obecnych w czasie 
otwarcia ofert.

Podpisy członków komisji:
1. Marzena Martyniuk ....
2. Katarzyna Białek..........................................
3. Joanna Minkowska......
4. Justyna O le n d rz y ń s ł< a N ^ ... . f l^ ^ ..r^ # //lM—-
5. Lidia Obrębska..... rf.....................................
6. Katarzyna Skowrońska -  nieobecna

UWAGA: Wykonawca złoży w  term inie 3 dn i od dnia zamieszczenia in fo rm ac ji z otwarcia ofert, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, 

oświadczenie o braku przynależności do te j sam ej grupy kap itałow ej (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego zakładka: 

Zamówienia Publiczne - Dokumenty do pobrania) oraz w  przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.



Załącznik do protokołu z otwarcia

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2020.KB

LISTA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCÓW  
OBECNYCH W CZASIE OTWARCIA OFERT
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