
 
 

        
                Modliborzyce, 13.12.2019 r. 

INW.271.1.11.2019 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”,  informuje, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                      

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Modliborzyce, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48 

23-300 Janów  Lubelski 

NIP: 862-000-21-15 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i inne kryteria 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskując 100 pkt, w tym: 

„cena” – 60 pkt, „termin płatności faktury” - 40 pkt.  

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie 

podlega odrzuceniu. 

 

Cena ofertowa Wykonawcy zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający  zwiększył kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. cena 



 
 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż umowa 

zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Poniżej wskazane zostały informacje, o nazwach (firmach), siedzibach i adresach 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zawierająca punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.  

 

 
 

 

 

 
 

Lp. Nazwa (firma) 

i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert - 

Ilość punktów w kryterium 

Wartość 

punktowa 

Cena oferty 

brutto[zł]  

Termin 

płatności 

faktury 

1. EKOLAND Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 14 

23-200 Kraśnik 

 

45,69 pkt 

 

40 pkt 

 

85,69 pkt 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48 

23-300 Janów  Lubelski 

 

60 pkt 

 

40 pkt 

 

100 pkt 


