Czernichów, dnia 25 czerwca 2015 r.
Znak pisma: GRO.271.2.2015

STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czernichów; nr sprawy:
GRO.271.2.2015.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.)
1. Zamawiający – Gmina Czernichów - Urząd Gminy działając na podstawie art. 92 ust. 1
pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.; 30-307
Kraków, ul. Barska 12
Cena ofertowa brutto wybranej oferty
2 379 984,00 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
w niniejszym postępowaniu – jedyna złożona oferta.
2. Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena brutto/
Liczba punktów

1.

Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o.; 30-307 Kraków,
ul. Barska 12

2 379 984,00 PLN
94,00 pkt na 94,00
pkt

Norma emisji
spalin transportu
wykonującego
usługę – liczba
punktów
4 samochody, które
będą wykonywać
zamówienie
spełniają normę
EURO 4, EURO 5 lub
EURO 6
6,00 pkt na 6,00
pkt

Łączna liczba
punktów

100,00 pkt na
100,00 pkt

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z art. 94. ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp, może nastąpić przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1 ponieważ w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega, iż umowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie
podpisana pod warunkiem zwiększenia środków budżetowych. Na dzień dzisiejszy (także
otwarcia ofert) na sfinansowanie zamówienia jest przeznaczona kwota 1 960 008,00 PLN
brutto, która nie zabezpiecza ceny oferty najkorzystniejszej. W przypadku nie zwiększenia
tych środków Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważni
przedmiotowe postępowanie.

Sporządzono 2 egz.:
1 egz. – tablica ogłoszeń;
1 egz. – A/a.
oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

