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Smołdzino, dnia 2 grudnia 2013 r.

Wykonawcy
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Smołdzino.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dot. odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino, Gmina
Smołdzino w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na
podstawie art. 92 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w
niniejszym przetargu zgodnie normą prawną zawartą w art. 91 ust.1 w związku z treścią art. 2 pkt 5
ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Wykonawca – REMONDIS Sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16,
Oddział w Lęborku 84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95
W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą
spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która była jedynym kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych
w wyniku zbiórki selektywnej(łącznie z podatkiem VAT): 220,00 zł
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych zmieszanych
odpadów komunalnych (łącznie z podatkiem VAT): 585,00 zł
Przyznana ilość punktów: 100,00 pkt
Przewidywany termin podpisania umowy: 11.12.2013 r. - 13.12.2013 r.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym przetargu w terminie do składania ofert
złożono 2 oferty.
Wykonawca - ELWOZ Spółka z o.o., ul. Szklana 44, 83-334 Miechucino,
ODDZIAŁ SIERAKOWICE, ul. Słupska 2, 83-340 SIERAKOWICE
Agnieszka Walotek - Janka – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 059 8 117 215 wew. 37
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Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych
w wyniku zbiórki selektywnej(łącznie z podatkiem VAT): 285,00 zł
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych zmieszanych
odpadów komunalnych (łącznie z podatkiem VAT): 640,00 zł
Przyznana ilość punktów: 84,30,00 pkt
W toku badania i oceny wykluczono i odrzucono ofert: 0.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż kwota jaka zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia wynosi 863 055,00 zł brutto.

/-/ wz. Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska
Zastępca Wójta
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