
 
 

Dąbrowa Górnicza, 17.11.2021r. 
 

Zamawiający: 
Gmina Dąbrowa Górnicza 
Ul.Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 
Al.J.Piłsudskiego 34C 
41-303 Dabrowa Górnicza 
NIP:629-246-26-89, REGON:276255312 
Telefon: (32)264-46-23 
Email:sekretariat@mzgodg.pl    

 
Informacja o wyborze oferty kierowana do wykonawców  

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  
 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza Regon: 271588322 NIP: 629 001 19 71 
 
Ranking złożonych ofert:  

Numer oferty: 1 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

Kryterium oceny Ocena  Uzasadnienie 

cena 60 pkt 

                                                               815,40 

            PC=-----------------           x      100 x 60 = 60 pkt 
                                                                815,40 

Oferta spełnia wymogi ustawy z dnia
 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia otrzymująca 
liczbę punktów zgodnie z działaniem opisanym w pkt. 22 SWZ. 



Odległość bazy 
magazynowo – 

transportowej od granic 
administracyjnych Miasta 

Dąbrowy Górniczej 

20 pkt Baza magazynowo – transportowa znajduje się w granicach gminy Dąbrowa Górnicza
 

Odległość  instalacji 
komunalnej od granic 

administracyjnych Miasta 
Dąbrowy Górniczej 

15 pkt Instalacja Komunalna znajduje się w granicach gminy Dąbrowa Górnicza
 

Odległość  instalacji 
komunalnej („zastępczej”) 

od granic administracyjnych 
Miasta Dąbrowy Górniczej – 

aspekt środowiskowy 

3 pkt 
Instalacja Komunalna (zastępcza) znajduje się w odległości od 10 do 30 km od granic 

administracyjnych Miasta Dąbrowa Górnicza
 

Łącznie: 98 pkt 

 
UZASADNIENIE WYBORU: 
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SWZ 
  
W postępowaniu złożona jedną ofertę, a w trakcie postępowania żaden z wykonawców nie został wykluczony, oraz żadna oferta nie została 
odrzucona. 
 
 
Informacja o ofertach odrzuconych: 
Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców: 
1. ………………………………BRAK………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Uzasadnienie prawne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu 
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