
GMINA  BOGATYNIA 

ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
tel. (075) 7733961 

fax (075) 7733961 wew.42 
 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                     Bogatynia, dnia 15.01.2015r. 

IZP.271.19.2014.TM 

                                                         Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

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

 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia   informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Odbiór i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego  

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – prowadzonym w ramach trybu przetarg 

nieograniczony -  została wybrana oferta nr 2 złożona przez:  

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 17 

59-920 Bogatynia 

1. cena ryczałtowa brutto  ogółem – 6 440 000,00zł   

i 

miesięczna ryczałtowa cena  jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z 

terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie PSZOK, w okresie 1 miesiąca -  brutto  

280 000,00zł  

2. Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i odpadów w postaci zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego - odbiór odpadów – 1 raz w miesiącu 

termin realizacji –  od dnia 01.02.2015r. do 31.12.2016r. lub w przypadku podpisania umowy po 

dniu 01.02.2015r. – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r 

Uzasadnienie wyboru : 

Oferta  kompletna i ważna uzyskała największą sumę punktów wg. kryteriów oceny –  cena ofertowa 

brutto(KC )  – waga 95% i częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i odpadów w postaci 

zużytego sprzętu (Ko ) -  waga 5% 

Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono  0 Wykonawców.  

Oferty odrzucone: Odrzucono 0 ofert. 
 

Nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację. 

    Nr  
oferty 

Nazwa(firma),lub nazwisko 
oraz 
adres wykonawcy 

 

 Liczba pkt. 
w kryterium (KC )   
cena ofertowa 
brutto – waga 95% 

Liczba pkt w kryterium (Ko) 
Częstotliwość odbioru 

odpadów wielkogabarytowych 

i odpadów w postaci zużytego 
sprzętu -  waga 5% 

Suma  pkt  

oferty ogółem 

 
1 

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. 

ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce 

 

46,39pkt 5,00 pkt 51,39pkt 

     
2 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-920  

Bogatynia 

95,00pkt 0 pkt 95,00pkt 

 

W imieniu Zamawiającego 

                                                                                                            BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Bogatynia 

mgr Andrzej Grzmielewicz 


