
Kraków, dnia 5 stycznia 2022 roku 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA  

W ART. 222 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport 

do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów 

w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku nr TZ/EG/29/2021. 

 

Działając w imieniu Zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. 

w Krakowie, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, iż w dniu 

5 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00, miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie 

wybranych odpadów w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku, nr TZ/EG/29/2021. 

 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wymagane ustawą informacje 

dotyczące wykonawcy oraz oferty umieszczono w poniższej tabeli: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w złotych 

 

Konsorcjum podmiotów: 

 

1. PreZero Małopolska sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie (30-731)  

przy ul. Kosiarzy 5A,  

KRS: 0000111181 

(partner konsorcjum) 

 

2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie (30-307)  

przy ul. Barskiej 12,  

KRS: 0000442961  

(lider konsorcjum) 

 

• Zadanie nr 1:  

73.715.832 zł  

(słownie: siedemdziesiąt trzy 

miliony siedemset piętnaście 

tysięcy osiemset trzydzieści dwa 

złote) 

 

• Zadanie nr 2:  

74.175.264 zł  

(słownie: siedemdziesiąt cztery 

miliony sto siedemdziesiąt pięć 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

cztery złote) 



 

3. REMONDIS Kraków Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie (30-640)  

przy ul. Półłanki 64,  

KRS: 0000096153  

(partner konsorcjum) 

 

4. FCC Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą w Zabrzu (41-800)  

przy ul. Lecha 10,  

KRS: 0000064596  

(partner konsorcjum) 

 

 

• Zadanie nr 3:  

65.007.036 zł  

(słownie: sześćdziesiąt pięć 

milionów siedem tysięcy 

trzydzieści sześć złotych) 

 

• Zadanie nr 4:  

83.940.624 zł  

(słownie: osiemdziesiąt trzy 

miliony dziewięćset czterdzieści 

tysięcy sześćset dwadzieścia 

cztery złote) 

 

• Zadanie nr 5:  

83.354.832 zł  

słownie: osiemdziesiąt trzy miliony 

trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące 

osiemset trzydzieści dwa złote) 
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