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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047 i 1473) Wójt Gminy Czeremcha
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
zamówienia pn. ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha” w trybie przetargu
nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej
przez:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego wykonawcy została złożoną w terminie. Zaoferowana cena za
wykonanie w/w przedmiotu zamówienia wynosi: 199 230,20 zł brutto (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 20/100).
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert przez zamawiającego w/w uzyskała
najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Zgodnie z formułą oceny ofert uzyskała sumę punktów: 100,00 pkt.

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ,,ASTWA” Sp. z.o.o. w
Białymstoku
15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4
Zgodnie z formułą oceny ofert uzyskała sumę punktów: 68,14 pkt.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
informuję , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób
określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki
ochrony prawnej” art. od 179 do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047 i 1473).

Wójt Gminy Czeremcha
inż. Michał Wróblewski
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