
Szanowni Państwo, 

 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że po przeprowadzonym 

postępowaniu pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, 

załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz 

unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę 

balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, 

Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy 

Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i 

Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy 

Pacyna, Gminy Gostynin”, został wyłoniony Wykonawca: PRO-EKO 

SERWIS Sp. z o. o. Bierzewice 62 09-500 Gostynin , który złożył 

najkorzystniejszą ofertę: 

- 5,40 zł netto - 1 m. kw. demontaż, odbiór, załadunek, transport i 

utylizacja pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów 

zawierających azbest, 

- 3,60 zł netto - 1 m. kw. odbiór, załadunek, transport i utylizacja pokryć 

dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest, 

 

Poniżej link do strony na której została zamieszczona informacja o 

wyborze Wykonawcy: 

 

http://zgrp.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=65 
 
_____________________________________________ 
Pozdrawiam 

Andżelika Kaźmierczak  

 

Tel. 24 366 03 00 wew6 
e-mail: a.kazmierczak@zgrp.pl 
 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego 
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock 

NIP 774-19-77-335 | REGON 610216771 
tel./fax: 24 366 03 00 w. 4, fax 24 366 03 00 w. 5 
   www:    www.zgrp.pl     www.odpady.zgrp.pl 

e-mail:    zgrp@zgrp.pl 

 
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail. 
Think about environment before printing this e-mail. 
 
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów.  
Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą otrzymanej wiadomości nie powinni Państwo nikomu 
ujawniać otrzymanych treści, sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii z otrzymanych 
informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy poinformować o tym fakcie 
nadawcę oraz usunąć wiadomość z Państwa systemu.  
Wiadomości e-mail nie są chronione i nie ma gwarancji, że nie zawierają błędów ponieważ mogą być 
przechwytywane, poprawiane czy niszczone oraz mogą zawierać wirusy. 
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