WÓJT GMINY ŁUBNIANY
Łubniany, dnia 28.05.2014r.
ZP.271.2.B.2014
Otrzymują Wykonawcy
którzy złożyli oferty
treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

POWIADOMIENIE
o wyniku postępowania
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej
oferty, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ w trybie przetargu
nieograniczonego, dla zadania:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany"
I.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94

za cenę brutto: 1.938.000,00 zł
uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy
spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny
ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
punktacja oferty: w kryterium cena 100% - 600,00 pkt.
O dokładnym terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie powiadomiony
odrębnym pismem.
II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę - Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków
Wiesław Strach z/s. 42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94, w kryterium cena 100%
oferta uzyskała – 600,00 pkt;
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- oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę – REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s. 45-573 Opole
ul. Al. Przyjaźni 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 492,48 pkt;
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – EKO-TRANS Jan Kurowski z/s. 46-082 Kup
ul. Brynicka 16B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 590,28 pkt.

III. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym
postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
IV. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym
postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
V. Zawarcie umowy
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Po otrzymaniu niniejszego pisma faksem, zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 Pzp. prosimy
o pisemne potwierdzenie jego otrzymania na nr 77 42 15 024.

Otrzymują:
- Wykonawcy którzy złożyli oferty,
- a/a.
Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy
Rozdzielnik:
1.
2.
3.

EKO-TRANS Jan Kurowski, 46-082 Kup ul. Brynicka 16B (fax. 77 469 52 74, e-mail: eko-transkup@wp.pl),
REMONDIS OPOLE SP. Z O.O., 45-573 Opole ul. Al. Przyjaźni 9 (fax. 77 451 39 41, e-mail:
opole@remondis.pl),
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, 42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6
m.94 (fax. 34 365 05 01, e-mail: biuro@strach.info ).
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