
Zambrów, dnia 25.05.2018 r. 

Rrg.271.11.2018  

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi  prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego znak: RRG.271.11.2018 na: „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów w okresie 01.07.2018– 31.12.2021”. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 

informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 

Zambrów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Zambrów w okresie 01.07.2018 – 31.12.2021” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną 

przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 

Zambrów. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn.zm.). Uzasadniając 

dokonany wybór informuję, że oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejsza na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała 

najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.     

Kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

Lp. Nawa kryterium Waga Maksymalna liczba punktów jakie 

możne otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena oferty 60 % 60 pkt 

2. Normy emisji spalin 

pojazdów 

8 % 8 pkt 

3.  Termin płatności 

faktury 

32 % 32 pkt 

Łącznie 100 % 100 pkt 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert wpłynęły 

następujące oferty, które w kryterium oceny ofert otrzymały następującą punktację: 

   

Nr 

oferty 

Nazwa 

Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 

Punktacja 

przyznana  

w kryterium 

cena 

Normy 

emisji 

spalin 

pojazdów 

Termin 

płatności 

faktury  

Łączna 

punktacja 

1. MPO sp. z o.o. 

ul. 42 Pułku 

Piechoty 48, 15-950 

Białystok 

49,20 8 32 89,20 

2. 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z 

o.o. w Zambrowie 

ul. Polowa 19,  

18-300 Zambrów 
60 8 32 100 

 

W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona,  żaden Wykonawca nie został 

wykluczony, a dynamiczny system zakupów nie został dopuszczony ani ustanowiony.  

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana nie wcześniej niż  po dniu 5czerwca 2018 r. 

Miejsce podpisania umowy: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 19. 


