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internetowej Zamawiającego
oraz na tablicę ogłoszeń

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi , nazwa zadania:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 14 grudnia 2017 r. Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 grudnia 2018 r.
w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 506521-2017, w siedzibie
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń , na stronie internetowej Zamawiającego:

www.swilcza.i-gmina.pl
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn o zm.) zwanej dalej " ustawą" informuję , że

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte .

Wobec powyższego informuję , co następuje :

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli

są miejscami wykonywania działalnościWykonawców, którzy złożyli oferty, a także

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

P.H.P.U. "ZAGRODA" Sp. z 0 .0.

Zaremba Wojciech
adres: 38-100 Strzyżów , ul. 1-go Maja 38B

1.2. Nazwy albo Imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację:
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Zestawienie ofert:

Cena ryczałtowa
Przeprowadzenie

Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

brutto za miesięczny
akcj i promocyjno-

oferty okr es wykonywa nia
usłuo i

informacyjnej

P.H.P.U. "ZAGRODA" Sp. zo o.
1. Zarem ba Wojciech 112 900,00 zł Tak

adres: 38- 100 Strzyż ów , ul. t -qo Maja 38B

2.
FBSerwis Karpatia Sp. z 0.0.

135415,68 zł Tak
adres: 33·100 Tarnów, ul. Odległa 8

Punktacja ofert:

Liczba przyznan ych ofercie punktów
w kryterium oce ny ofert :

>. I II
to:
oS! Liczba pkt

Łącznao
Nazwa (firma) i adres wykonawcy~ w kryterium punktacjaQ) Liczba pktE przeprowadzenie:o w kryter ium cenaz akcji promocyjno-

oferty- 60%
informacyjnej

-40%

P.H.P.U. "ZAGRODA" Sp. z 0.0. 112 900 ,00 zł I Tak I
1. Zaremba Woj ciech

60,00 pkt 40,00 pkt
100,00 pkt

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

2.
FBSerwis Karp at ia Sp. z 0.0. 135415,68 zł! Tak I

90,02 pktadres: 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 50,02 pkt 40,00 pkt

a l Kryterium: cena 60%
Namtższa cena ryczałtowa bruttoza mies ięczny okres~konywan ia usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
- - - - - ------------•• - - - - - - - ------- ------- - - - - ------------- - - ------- ----- X 600/(1 x 100 =... pkt
Cena ryczałtowa brutto za miesięczny okres wykonywania usług i badanej oferty

Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punktacja w kryterium .Cena"

oferty

P.H.P.U. •ZAGRODA" Sp. z 0.0. 112900.00
L Zaremba Wojciech 112900,00 zł --- ---- x 60% x 100 = 60,00 pkt

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-g0 Maja 38B 112 900.00
FBSerwis Karpatia Sp. z 0.0. 112 900,00

2. adres: 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 135415, 68 pkt -------- ------------ x 60% x 100 = 50,02 pkt
135 415,68

bl Kryterium: Przeprowadzen ie akcji promocyjno-informacyjnej 40%

Przeprowadzenie akcji Punktacja w kryterium
Numer

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
promocyjno- .Przeprowadzenie akcji

oferty infonnacyjnej promocyjno-infonnacyjnej"
Tak = 40,00 pkt

P.H.P.U. "ZAGRODA" Sp. z 0.0.
L Zaremba W ojciech Tak 40,00 pkt

adres: 38-100 Strzyż6w, ul. 1-g0 Maja 38B

2.
FBSerwis Karpatia Sp. z 0.0.

Tak 40,00 pkt
adres: 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:
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Uzasadnienie faktyczne:
Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest
to oferta, która uzyskała największą i lość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty
najkorzystniejszej przewyższa kwotę , jaką Zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia jednak Zamawiający może

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty .

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stosownie do
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579).

2. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4. Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

zatwierdz ił :

Wójt Gminy Swilcza
mgr i nż . Adam Dziedzic

Gmina Świlcza
Swucza 168. 36-072 Świlcza
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fax : 1786 70 lS7
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