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Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych na zadanie p.n. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych 

i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna”. 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty, 

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 22 grudnia 

2015 r. poz. 2164) zawiadamia, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez: 

 
P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz 

ul. Sienkiewicza 58a 

29-100 Włoszczowa 

 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 560.825,10 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy 

osiemset dwadzieścia pięć złotych 10/100). 
 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena - 95%, to 95,00 pkt.  

Funkcjonalność – zamiana worków na kubły - 5%, to 0,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

zastosuje worek) 

Łączna punktacja wynosi 95,00 pkt.  

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki określone w ustawie pzp i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze dla Zamawiającego warunki 

realizacji zamówienia, ustalone w oparciu o przyjęte kryteria. 

 
Pozostałe oferty złożone w niniejszym postępowaniu przedstawiają się następująco:  

 Oferta Nr 2 złożona przez: 

REMONDIS Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 

Oddział w Częstochowie  

ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa 
 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 717.684,73 zł (słownie: siedemset siedemnaście 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 73/100). 
 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena - 95%, to 74,24 pkt.  

Funkcjonalność – zamiana worków na kubły - 5%, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, 

że zastosuje kubeł) 

Łączna punktacja wynosi 79,24 pkt.  
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 Oferta Nr 3 złożona wspólnie przez  Wykonawców: 

 „ZOM STRACH” Sp. z o.o. 

 ul. Gminna 75, 42-221 Częstochowa 

 Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 

 Korzonek 98, 42-274 Konopiska 
 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 664.966,80 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery 

tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 80/100). 
 

 Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena - 95%, to 80,12 pkt.  

Funkcjonalność – zamiana worków na kubły - 5%, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, 

że zastosuje kubeł) 

Łączna punktacja wynosi 85,12 pkt.  

 

 Oferta Nr 4 złożona przez  : 

 PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

 ul. Przemysłowa 7 

 42-274 Konopiska  
 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 663.352,20 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy 

tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 20/100). 
 

 Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena - 95%, to 80,32 pkt.  

Funkcjonalność – zamiana worków na kubły - 5%, to 0,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, 

że zastosuje worek) 

Łączna punktacja wynosi 80,32 pkt.  
 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) może być zawarta 

przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
D.W.  
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