
         

         
           

 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

Zamawiający, URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25  zawiadamia o zakończeniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji pn                     

SUKCESYWNY ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE, W PROCESIE ODZYSKU LUB RECYKLINGU, 

ODPADÓW O KODZIE 16 01 03 – ZUŻYTE OPONY Z ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W 

LULKOWIE.  

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została 

wybrana oferta nr 2 złożona przez:  

RECYKL Organizacja Odzysku S.A. 

Ul. Letnia 3, 63-100 Śrem 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 139 968,00 zł  

Uzasadnienie wyboru: 

 Zamawiający zgodnie z przyjętym kryterium wyboru ofert (cena – 60, termin płatności 

faktury -40 ) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji 

warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 

w kryterium: cena – 60,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury 40 ,00 pkt  łącznie oferta 

uzyskała 100,00 pkt.  

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący 

Wykonawcy:  

                     BM-EKO Sp z o.o. Sp.k 

Ul. Sienkiewicza 2/87 

63-700 Krotoszyn, (oferta nr 1) –  

cena oferty brutto: 204 120,00 zł 81,40 pkt 

 

EKO Serwis Sp z o.o.  

Ul. Milczańska 30 a, 70-107 Szczecin ( oferta nr 3 ) 

cena oferty brutto: 286 740,00 zł  zł 29,40 pkt 

 

 

 

 



PPHU ABBA EKOMED Sp z o.o.  

Ul. Filomatów Pomorskich 8,87-100 Toruń ( oferta nr 4 ) 

cena oferty brutto: 821 340,00 zł zł 50,20 pkt 

 

 

SKR Sp z o.o.  

Ul Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa ( oferta nr 5 ) 

cena oferty brutto: 193 914,00 zł zł 83,80 pkt 

W związku z powyższym na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
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