Gniezno, dnia 25 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne ( paliwo alternatywne ) w
ilości do 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowania , w ramach zamówienia
publicznego nr ZP –URB-1-2016
1.

Zamawiający:
URBIS Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
60-200 Gniezno

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.
Przedmiot zamówienia: usługę odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady
palne ( paliwo alternatywne ) w ilości do 2500 Mg w celu dalszego
zagospodarowania
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację
przyznaną oferentom:

3.
4.

Nr
oferty

1

2

3
4

Nazwa (firma)

Przedsiębiorstwo Handlowo –
Produkcyjne Przemysław
Olejnik
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „LS-PLUS”
Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe „L.W.M.”
Leszek Mentel
NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.

Siedziba i adres
wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium: cena

Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec

Oferta odrzucona

ul. Szałwiowa 34A
62-064 Plewiska

Gen. F. Kleberga
20
15-691 Białystok
ul. Wawrzynki 35

58,26

Oferta odrzucona
100,00

.

5.

88-400 Żnin

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz
uzasadnienie dokonanego wyboru:
NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.
ul. Wawrzynki 35,
88-400 Żnin

Cena najkorzystniejszej oferty: 361.800,00 PLN brutto (słownie złotych:
trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych 00/100).
Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryterium: cena –
100%, określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne
Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec

Uzasadnienie: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, treść oferty w części warunków udziału w postępowaniu dot.
decyzji na transport odpadów nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Rozdział V. pkt.1. ppkt.1
Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe
„L.W.M.” Leszek Mentel
ul. Gen. F. Kleberga 20
15-691 Białystok

Uzasadnienie: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, treść oferty w części warunków udziału w postępowaniu dot.
decyzji na transport odpadów nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Rozdział V. pkt.1. ppkt.1
8.

Termin, po upływie którego może być zawarta umowa:
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 (Zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27

ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8). Umowa w sprawie przedmiotowego
zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Otrzymują :
1 .Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne
Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„LS-PLUS” Spółka z o.o.
ul. Szałwiowa 34A, 62-064 Plewiska
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe
„L.W.M.” Leszek Mentel
ul. Gen. F. Kleberga 20, 15-691 Białystok
4. NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.
ul. Wawrzynki 35,
88-400 Żnin
5. a / a.

