
         

         
           

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

     DOT Cz. I,II zadania  

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

udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  pn                      

„Sukcesywny odbiór oraz  zagospodarowanie odpadów 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.”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 4 złożona przez:  

Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp z o.o.  

Mnichy 100, 64-421 Kamionna  

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4 354 560,00 zł część I  

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4 354 560,00 zł część II  

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. dot . części I  oraz części II zadania 

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu oferty nie  podlegające odrzuceniu  

złożyły firmy:  

Konsorcjum : 

1)Best Polymers Grop S.A. ul. Gościnna 7/21  

05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

Sarr Sp z o.o.  

Ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska  PARTNER oferta nr 3 

Wartość oferty brutto :  4 360 640,00 zł ocena : 60,00 pkt  część I zadania 

Wartość oferty brutto :  4 360 640,00 zł ocena : 60,00 pkt  część II zadania 

 

 



 

 

 

 

2)GREEN PETROL Sp . z o.o. 

Ul. Jasna 1/307  

00-013 Warszawa    oferta nr 1  

Wartość oferty brutto :  4 484 160,00 zł ocena : 98,80 pkt część I zadania 

Wartość oferty brutto :  4 561 920,00 zł ocena : 97,60 pkt część II zadania 

 

3)CHEMEKO -SYSTEM Sp z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów  

Ul. Jerzmanowska 6 A,   

54-519 Wrocław    oferta nr 2  

Wartość oferty brutto :  4 579 200,00 zł ocena : 97,00 pkt część I zadania 

Wartość oferty brutto :  4 622 400,00 zł ocena : 97,00 pkt część II zadania 

 

 

  

W związku z powyższym na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

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

niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
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