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INFORMACJA O WYBORZE
NAJ KO RZYSTN I EJSZEJ O FE RTY

Działając na podstawie art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r-Prawo zamÓwień
publicznych, informuję o wyboze najkolzystniejszej ofeĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie
pzetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Odbiór, transpoft i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoŚci zamieszkaĘch z terenu Gminy
Dąbrowa Zielona, zbieranych w PSZOK" numer ogłoszenia: 662269-N-2018;

W przedmiotowym postępowaniu w wyniku badania i oceny ofeft wybrano do realizacji
zamówienia ofeftę firmy :

Przedsiębiorshro Usług Komunalnych
,,TAMAX" Szczepan CieŚla k
os. Sady 20l2
28-340 Sędziszów

jako najkotzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się następująrymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofeftowa - 600/o
- termin płatności faktury - 40o/o

ofefta otrzymała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryterium jakim była cena i

termin płatności faktury oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złozono 1 ofertę: z czego odrzucono 0 ofert, wykluczono
oferentów 0.

Streszczen ie oceny i porówn ania złożonych ofeft

Pzedsiębiorstwo Usług Komunalnych
,,TAMAX, Szczepan CieŚlak
os. Sady 2Ol2
28-340 Sędziszów - ilość punktów ogółem , 4O0
w Ęm:
- cena ofeftowa - 240100 pkt
- termin płatności faktury - 160,00 pkt
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Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , Że

umowó z Wykonawcą zostanie zawafta zgodnie z art.94 ust.2 pkt 1, ppkt.a) i ustawy Prawo
zamówień publicznych , przewidvwanv Ermin pdpięnia umowv O3,01,2O79r.
od powyżŚzych decyzji przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej, o których mowa W

dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informację o rozstrzygnięciu pzetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz
na tabliqy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem

Z un Wóita
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