Krzeszyce 25.05.2015r.
GO 271.1.2015

Uczestnicy posttrpowania
o udzielenie zamowienia
Dotyczv:
przetargu nieograniczonego : "Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy
Krzeszyce od dnia 01.07.2015r. do dnia 30.06.2017r.
Dzia!ajl:!c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. z Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej "ustaW<l" informujy, ze po
dokonaniu badania i oceny ofert zlozonych w przedmiotowym postcrpowaniu:
I.
Wybrano jako najkorzystniejszl:!:
Oferty nr 2 zlozonl:! przez Przedsiybiorstwo wielobranzowe "LS-Plus" Spolka z o. o.
ul. Szalwiowa 34A12, 62-064 Plewiska
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 775 008,00 zl., czystotliwosc odbioru raz
w miesil:!cu
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: oferta otrzymala najwicrksza liczby punktow - 100
punktow.
II.
III.
IV.

Numer
oferty

1.

Nie wykluczono zadnego z wykonawcow.
Nie odrzucono zadnej oferty.
Streszczenie oceny i porownania zlozonych ofert. Informacja 0 ilosci punktow
przyznanych ofertom podlegajl:!cym ocenie.
Ocena ofert: kryteria oceny i ich znaczenie: cena, czystotliwosc odbioru, waga - cena
95%; waga - czystotliwosc odbioru 5%.
Informujy, ze w wyniku badania i oceny ofert zlozonych w przedmiotowym
postcrpowaniu ofertom niepodlegaj<lcyrn odrzuceniu przyznano nastcrpuj<lC<l punktacjcr:

Nazwa (firma) i ames wykonawcy

ENERIS Surowce SA Oddzia!
w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 19
66-400 Gorz6w Wlkp.

Fax. 957335630

Liczba
punkt6w
w kryterium:
Cena

Liczba punkt6w
w kryterium:
Czystotl iwosc
odbioru

79

J

L~czna

liczba punkt6w

80

2

Przedsi~biorstwo Wielobranzowe
.LS-PLUS· Sp6/ka z 0.0.,
62-064 Plewiska
ul. Szalwiowa 34N2
Fax. 614475171

95

5

100

Jednoczesnie informujy, ze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa w sprawie zam6wienia
publicznego moze bye zawarta przed uplywem termin6w, 0 kt6rych mowa art. 94 ust. 1,
pkt 2 jezeli w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia 0 wartosci mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono Zadnej oferty
oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania 0 ceny nie
wykIuczono zadnego wykonawcy.
Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
faksem na numer +48 957573086 lub e-mailemnaadres:odpady@krzeszyce.pl
i sekretarz@krzeszyce.pl. W razie braku wyrainego potwierdzenia z Panstwa strony
w postypowaniu dowodowym zamawiaj'l-cy przedlozy dow6d nadania faksu lub pisma
przeslanego drog'l- elektroniczn'l-.

