
GWINA SOLEC ZDRÓJ
28-131 Solce Zdrój
ul. I M"ja IO

Nr sprawy: GK-IV.7033.14.2020/3

So\ec- Zdrój dnia. 20.1 0.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkor.l)'stniejszej ofert).
o w)'konawcach wykluczonych z postępowania,
o wykonawcach któn'ch oferty zostalY odrwconc. '. . .

D;,;iałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 Z późno zm.). Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ. 28 - 131 So\ec
- Zdrój. ul. 1 Maja 10. zawiadamia. że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pwwadzonym w trybie przetargu nico graniczonego na zadanie pn. ..Odbieranie i transport
olipadó1l' komunalnych zmieszanych i selektY1l'nie zebranych objętych systemem xospodarn1l'ania
odpadami komunalnymi Gminy Solce-Zdrój" za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Zakład Usług Wielobranżowych Hydrosyat
Lucjan Swatck
ul. Sloneczna 16
28-131 Solcc-Zdrój

U;,;asadnienie wyboru oferty:
Naj korzystniej sza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. I Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późno zm.). na podstawie kryteriów oceny
określonych w punkcie 19 tomu I SIWZ tj.
a) cena oferty - waga kryterium 60%,
b) emisja spalin - waga kryterium 15%.
c) ternlin płatności - waga kryterium 5%
d) częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK - waga kryterium 5%
e) wyposażenie PSZOK - waga kryterium 15%
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów- 85.00 pkt
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
Cena oferty mieści się w środkach. jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Zestawienie ziożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Kryteria oceny ofert

Cena
Częstotliwość Razem

Nazwa Wykonawcy Emisja Termin odbioru Wyposażenie pktbrutto
oferty

spalin płatności odpadów z PSZOK
PSZOK

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe

"ZIELIŃSKI" Zbigniew 49,57 O 5 5 15 74,57
Zieliński
ul. Klasztorna 27a

26-035 Raków

Zakład Usług
Wielobranżowych

Hydrosvat 60,00 O 5 5 15 85,00
Lucjan Swatek
ul. Słoneczna 16
28-13150Iec-Zdrój



ln:ormacja o wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców ani nie odrzucono żadnej z ofert.

Z poważaniem
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:ngr inż. Adar Pałys
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