
 

              
 

 

GMINA  BOGATYNIA 

ul. Daszyńskiego 1 

59-920 Bogatynia 

fax. (75) 7725 379 

       _____________________________________________________________________   
IR.271.5.2019.PW                                 Bogatynia, 23 maja 2019r. 

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 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK 

– przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni” -  ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 

2019/S 071-167980 w dniu 10.04.2019r. 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 – 3.824.601,65zł  

Kryterium nr II  - aspekty środowiskowe – wykonawca oświadczył, że posiada dwa pojazdy spełniające 

europejskie standardy emisji spalin EURO 5 i EURO 6. 

Kryterium nr III – termin płatności – płatność co miesiąc. 

Kryterium nr IV - zaoferowanie odbioru odpadów problemowych – wykonawca wyraził zgodę. 

Termin realizacji zamówienia – od 23 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r.   

Uzasadnienie wyboru: 

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

- cena ofertowa brutto – 60pkt; 

- aspekty środowiskowe – 10pkt; 

- zaoferowane warunki płatności – 0pkt; 

- zaoferowanie odbioru odpadów problemowych – 10pkt. 

Część II 

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

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto – 146.629,19zł  

Kryterium nr II – termin płatności – płatność co miesiąc. 

Kryterium nr III – dodatkowe dni pracy – wykonawca zaoferował, dodatkowo jedną sobotę w miesiącu 

pracy PSZOK.  

Termin realizacji zamówienia – od 23 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r.   

Uzasadnienie wyboru: 

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

- cena ofertowa brutto – 60pkt; 

- zaoferowane warunki płatności – 0pkt; 

- dodatkowe dni pracy – 10pkt. 

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. 

Część I 

Część II 

 

        Zatwierdzam 

     Z up. Burmistrza 

 

   Wojciech Sawicki 

  Zastępca Burmistrza 
 

 

 

 

 

Otrzymują:    
1. strona www.bogatynia.pl 

2. a/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 

Komisja Przetargowa   Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji 

 ul. 1 Maja 29 

Tel. 0 75 77 25 372 59-920 Bogatynia 

e-mail: piotr.wysocki@bogatynia.pl 
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