Wojciechowice, dn. 03.12.2020r.
RGR.271.1.3.2020.DCM
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice”
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że:
I. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, którym jest:
REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Antoniego Hedy ps. ”Szary” 13A ,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z SIWZ i uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena, aspekt środowiskowy i ilość akcji
promujących selektywną zbiórkę odpadów w palcówka oświatowych na terenie Gminy Wojciechowice.
II. Ponadto Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oferty złożyły następujące firmy:
Zestawienie złożonych ofert
Nr oferty

Cena brutto
Firma ( nazwa ) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Aspekt

Ilość akcji

środowiskowy

promujących

normy emisji

selektywną

spalin

zbiórkę

Punktacja za
cenę

Punktacja za
aspekt
środowiskowy

Punktacja za
ilość akcji
promujących

Łączna
punktacja

odpadów

1

REMONDIS Sp. z o.o. ul.
Zawodzie 18 02-981
Warszawa Oddział w
Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Antoniego Hedy ps.
”Szary” 13A
27-400 Ostrowiec Św.

534 205,00zł

7 pojazdów

13

60,00

30,00

10,00

100

2

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„ZIELIŃSKI”
ul. Klasztorna 27a
26-035 Raków

578 732,04zł,

6 pojazdów

13

55,38

30,00

10,00

95,38

III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono
żadnego Wykonawcy.
IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono
żadnej oferty.
V.
Działając
na
podstawie
art.92
ust.1
pkt
W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Otrzymują:
----------------1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia - wszyscy
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
3. Strona internetowa
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