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Gniezno, dnia 10.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Dotyczy części od l-IV

dotyczy: „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji 
paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
1912 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 
A”, w ramach zamówienia publicznego nrZP-URB-3-2020

1. Zamawiający:

URBIS Sp. z o.o.
Ul. B. Chrobrego 24/25 
62-200 Gniezno tel. 61 424 58 00

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Procedura odwrócona

3. Przedmiot zamówienia: dostawy „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie 
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12- Inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w 
Lulkowie 12 A”
4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w części l-IV 
postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających 
punktację przyznaną oferentom:
Punktację przyjęto na podstawie złożonych ofert uwzględniając cenę oraz termin 
płatności zgodnie z zapisami SIWZ,

Nr
oferty Nazwa (firma) Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w 
kryterium: cena/termin 

płatności

1/czl Zakład Utylizacji Odpadów 
Clean City Sp z o.o.

Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 
Międzychód

Cena : 60,00 
Termin płatności: 40,00 

Razem: 100,00

2/cz.ll Zakład Utylizacji Odpadów 
Clean City Sp z o.o.

Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 
Międzychód

Cena: 60,00 
Termin płatności: 40,00 

Razem: 100,00

3/cz.lll Zakład Utylizacji Odpadów 
Clean City Sp z o.o.

Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 
Międzychód

Cena: 60,00 
Termin płatności: 40,00 

Razem: 100,00

4/cz/IV Zakład Utylizacji Odpadów 
Clean City Sp z o.o.

Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 
Międzychód

Cena : 60,00 
Termin płatności: 40,00 

Razem: 100,00



5. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w części od l-IV 
oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp z o.o. Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Cena najkorzystniejszej oferty część I 
3 000 000,00 PLN netto (słownie : trzy miliony złotych 00/100 

Termin płatności : 30 dni.

Cena najkorzystniejszej oferty część II 
3 000 000,00 PLN netto (słownie : trzy miliony złotych 00/100 

Termin płatności: 30 dni.

Cena najkorzystniejszej oferty część III
2 400 000,00 PLN netto (słownie : dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100

Termin płatności : 30 dni.

Cena najkorzystniejszej oferty część IV
1 800 000,00 PLN netto (słownie : jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100 

Termin płatności: 30 dni.

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

6. 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 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 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). Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia mogą 
być zawarta niezwłocznie z uwagi na fakt złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu 
przetargowym.

Otrzymują :

1 .Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp z o.o 
Ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 

2. a/a

CZŁONEK NARZĄDU

Rafał mmczak


