
 

              
 

 

GMINA  BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
fax. (75) 7725 379 

       _____________________________________________________________________   
Nr referencyjny: IZP.271.24.2017.PW               Bogatynia, 29.12.2017r. 

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 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie  

i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie  

i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet” -  ogłoszonego  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 222-462667 w dniu 18.11.2017r. oraz stronie 

internetowej zamawiającego www.bogatynia.pl prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – 

zostały wybrane oferty z nr 1 złożone przez:  

Część I 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia 

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto – 9.299.979,33zł brutto; 

Kryterium zaoferowane warunki płatności –  płatne co miesiąc; 

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.   

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskały największą ilość punktów wg kryteriów oceny: 

- cena ofertowa brutto – 60pkt; 

- zaoferowane warunki płatności – 40pkt. 

Część II 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia 

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto – 359.906,40zł brutto 

Kryterium zaoferowane warunki płatności –  płatne co miesiąc 

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.   

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskały największą ilość punktów wg kryteriów oceny: 

- cena ofertowa brutto – 60pkt; 

- zaoferowane warunki płatności – 40pkt. 

 

Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono - wykonawcę 

Oferty odrzucone: Odrzucono – ofertę 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogatynia.pl/


 

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. 
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Część II 

 

 

 

        Zatwierdzam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:    
1. strona www.bogatynia.pl 

2. a/a 
 

 
Sprawę prowadzi:    Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 

Komisja Przetargowa    ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 
Tel. 0 75 77 25 372                                                                
e - mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl          
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