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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane 

w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. 

Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o.  w Tomaszowie 

Lubelskim na rok 2014. Nr ogłoszenia 21498 - 2014. 

 

Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ (cena-100%) jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: 

„EURO-EKO” Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 

 

Uzasadnienie wyboru 

1. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.01.2014r. do godz. 11:00, złożono 5 ofert, których zbiorcze 

zestawienie przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 

1 Wtór-Steel Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 12 

2 MPK Sp. z o. o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 

3 BIO-MED Sp. z o. o. 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 

4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS - PLUS” Sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa34A/2 

5 „EURO-EKO” Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 

 

2. Po sprawdzeniu złożonych wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, Zamawiający informuje, że żaden z 

Wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 

 Po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert ze SIWZ Zamawiający oświadcza, że żadna ze złożonych ofert nie 

została odrzucona. 

Poniższa tabela zawiera streszczenie oceny zgłoszonych ofert i uzyskaną punktację w kryterium oceny (jedynym 

kryterium oceny była zgodnie ze SIWZ cena). 



Nr 

oferty 
Wykonawca Streszczenie oferty 

Liczba pkt. w 

kryterium: 

CENA 

1 
Wtór-Steel Sp. z o. o. 37-450 Stalowa 

Wola, ul. W. Grabskiego 12 

Oferta ważna spełnia wymagania 

SIWZ. Cena oferty przekracza kwotę, 

jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. 

67,63 

2 
MPK Sp. z o. o. 07-401 Ostrołęka, ul. 

Kołobrzeska 5 

Oferta ważna spełnia wymagania 

SIWZ. Cena oferty przekracza kwotę, 

jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. 

66,99 

3 
BIO-MED Sp. z o. o. 25-663 Kielce, ul. 

Olszewskiego 6 

Oferta ważna spełnia wymagania 

SIWZ. Cena oferty przekracza kwotę, 

jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. 

76,09 

4 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS - 

PLUS” Sp. z o. o. 62-064 Plewiska, ul. 

Szałwiowa34A/2 

Oferta ważna spełnia wymagania 

SIWZ. Cena oferty przekracza kwotę, 

jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. 

71,43 

5 
„EURO-EKO” Sp. z o. o. 39-300 Mielec, 

ul. Wojska Polskiego 3 

Oferta ważna spełnia wymagania 

SIWZ. Cena oferty mieści się w 

kwocie jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację 

zamówienia. 

100 

 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena – 

100% 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium 

1 „EURO-EKO” Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 100 pkt 

 

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizacje zamówienia i otrzymała najwyższą punktację w kryterium ceny spośród wszystkich ofert. 

 

Zamawiający zawiadamia, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku 

przeprowadzonego postępowania nastąpi  w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust1 pkt 2 ustawy. 

 

4. Środki ochrony prawnej: 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki 

ochrony prawnej”. 
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