Gniezno, dnia 23 czerwca 2016 r.

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 1800 Mg i/lub odpadów
o kodzie 19 12 12 w ilości 1400 Mg w celu dalszego zagospodarowania , w ramach zamówienia
publicznego nr ZP –URB-7-2016
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.

3.

Przedmiot zamówienia: usługę odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne ( paliwo
alternatywne ) w ilości do 1800 Mg i/lub odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 1400 Mg w celu
dalszego zagospodarowania.

4.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom:

Odpady o kodzie 19 12 10
Nr
oferty

1

2

Nazwa (firma)

Miejski Zakład Usług
Komunalnych
Sp. z
o.o.

Siedziba i adres wykonawcy

ul. Szpitalna 38
77 – 400 Złotów

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład ul. Jerzmanowska 46
Zagospodarowania Odpadów
54–519 Wrocław

Liczba punktów w
kryterium: cena

100,00

93,02

Odpady o kodzie 19 12 12
Nr
oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium: cena

1

5.

Miejski Zakład Usług
Komunalnych
Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 38
77 – 400 Złotów

100,00

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie
dokonanego wyboru:
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 38, 77 – 400 Złotów

Cena najkorzystniejszej oferty:
Odpady o kodzie 19 12 10
291.600,00 PLN brutto (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
złotych 00/100).
Odpady o kodzie 19 12 10
294.840,00 PLN brutto (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset
czterdzieści 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.

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.

