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Uczestnicy post~powania
o udzielenie zamowienia
Dotyczy: przetargu nieograniczonego : "Odbi6r i transport odpadow komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2019r. do dnia 30.06.2020r.
Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej "ustawq" informuj~, ze po
dokonaniu badania i oceny ofert zlozonych w przedmiotowym post~powaniu:
I.
Wybrano jako najkorzystniejszq:
Ofert~ nr 3 zlozonq przez Przedsi~biorstwo Wielobranzowe "LS-Plus" Sp61ka z o. o.
ul. Szalwiowa 34A12, 62-064 Plewiska
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 382 320,00 zl., termin platnosci 30 dniowy 2
akcje edukacyjne.
Uzasadnienie wyboru oferty:
najkorzystniejsza Wybrana oferta jest waina.
Wykonawca spelnil wszystkie warunki okreSlone w SIWZ.
Oferta miesci si~ w kwocie jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zam6wienia.
II.
Nie wykluczono zadnego z wykonawc6w.
III.
Nie odrzucono zadnej oferty.
IV.
Streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofert. Informacja 0 ilosci punkt6w
przyznanych ofertom podlegajqcym ocenie.
Ocena ofert: kryteria oceny i ich znaczenie: cena termin rozliczenia za wykonanie uslug,
akcje edukacyjne, waga - cena 60%; waga - termin rozliczenia - 30%, akcje edukacyjne
-10%.
Informujey, ze w wyniku badania i oceny ofert zlozonych w przedmiotowym
post~powaniu ofertom niepodlegajqcym odrzuceniu przyznano nast~pujqCq punktacj~:

Numer
oferty

1.

2

3

Nazwa (finna) i adres wykonawcy

ENERIS Surowce S. A., ul .
Zaganska 232 A, 25-563 Kielce
Fax. 957335630

Miejskie Zaklady Komunalne
Sp61ka z o. o. ul. Kopernika 4a. 66
470 Kostrzyn nad Odrq
Fax 95 727 96 01
Przedsi~biorstwo Wielobranzowe
..LS-PLUS" Sp61ka z 0.0 .•
62-064 Plewiska
ul. Szalwiowa 34Af2
Fax. 614475171

Liczba
punkt6w
w kryterium:
Cena

44

Liczba punkt6w
w kryterium:
tennin platnosci

30

Liczba
punkt6w
w kryterium:
akcje
edukacyjne

10

42

30

10

60

30

10

Lqczna
liczba
punkt6w

84

82

100

Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem
na numer +48 957573086 lub e-mailemnaadres:odpady@krzeszyce.pl. W razie braku
wyrainego potwierdzenia z Panstwa strony w postepowaniu dowodowym zamawiajqcy
przedlozy dow6d nadania faksu lub pisma przeslanego drogq elektronicznq.

