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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZBJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,rOdbiór, transport i zagospodarowanie

odPadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkaĘch, położonych na

terenie gminy Zap alice."

ZamawiĄący dzińając na podstawie aft. 92 ust. 1 pkt 1 ustauT z dnia 29 stycznta

2004 r" - Prawo zarnówień publicznych (t, j. Dz, IJ. z 2OI5 r. poz. 2164 zę zm) -
PowołYwanej dalej jako ,,ustawa Pzp", zawiadamia, ze dokonał wyboru najkorzystniejszej

oferty, złożonej przez Wykonawcę:

FBSERWIS SPOŁKA AKCYJNA
ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Oferla zlożonaprzęz Wykonawcę FBSERWIS SPOŁKA AKCYJNA, z siedzibą ul. Stawki
40, 01-040 Warszawa, jest najkorzystniejszą ofertą spośrod ofert złożonych
w Przedmiotowym postępowaniu, które nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej

oferty odbył się zgodnie z postanowieniami aft. 9I ust. 1 ustawy Pzp, oraz Rozdziału XIII
SPecyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie

się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczeniatych kryteriów i sposobu oceny

ofet1". Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ,,ceny" i ,,termin płatności"
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(uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria oceny ofeft, określone

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia - 100 pkt).

ZamawlĄący ponizej przedstawia wykaz ofeft złożonych w ramach przedmiotowego

postępowanla v,n az z ich punktacj ą.

Zgodnte z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w ramach

przedmiotowego postępowania nie wykluczył Zadnego z Wykonawców"

Zgodnie z art, 9ż ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w ramach

przedmiotowego postępowania nie odrzucił Zadnej oferty"

Stosownie do treści ań. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego będzie możliwe w terminie nie krótszym niz 5 dni
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FBSERW]S SPOŁKA

AKCYJNA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

]00 087,46 zł 60,00 30 40,00 100,00

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia:

LIDER KONSORCJUM:
REMONDIS SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ

ODPOWiEDZIALNOŚCIĄ
uI. Zawodzię 16,02-981

Warszawa
ODDZLAŁ ZDUŃSKA WOLA
ul. Zielonogórska l 4 l 1 6, 98-220

zduńska wola

PARTNER KONSORCJUM:
REMONDIS ŁODŻ

SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZrALNOŚCIĄ
ul. Swojska 4, 91 -342 Łódź

965 172.ż4 zł 43,80 30 40,00 83,80
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od dnia ptzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli

zostało przesłane w inny sposób.

Otrzvmuiq:
l. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;

2. ala.

Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty podlega opublikowaniu na stronie internetowej

Zamawiającego (htę://www.zapolice.biuletyn.netĄ oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibię

ZamawiĄącego (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice).
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