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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzięlenię zarnówienia publicznego. Nrrm€r sprawy: Nr In. 27l.4.2014

',odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości

zamieszkałych z te.enu Gminy czermin''
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1pkt. 1) Prawa zanówień publicznych Zamawiający

infomuje, Że w plowadzonym postępowaniu wybrarro do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofeltę złożoną pżez wykonawcę:

Konsorcjum Firm ;

1. Miejskie Prz€&iębiorstwo Gospodarki Komutra|nej spzo.o. u|.
wolności 44' 39-300 Mi€lec - Lid€r

2. Euro-Eko Sp z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
3. Gmine oŚtrów - ZĄkład Usług Komunalnycb w ostrowie 39-103 ostrów

Uzasadnieniewyboru: Najkorzystniejsza oferta

Podstawą prawną dokonanęgo wybolu jest alt. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks C1.wilny

W prowadzon1rrn postępowaniu złożono następujące ofelty

1. Konsorcjum Firm;

Miejskie Przedsiębiolstwo GoŚpodarki Komunalnej sp z o.o. ul. 2. 2. wolności 44t
39_300 Miel€c _ Lider
Euro-Eko sp z o.o. ul. wojsks Polski€go 3' 39-300 Mielec
Gmina ostrów-Zaklad Uslug Komuna|nych w ostrowi€ 39-103 ostrów 225
Cena oferty brutto: 677 O0O,00zl
Uzyskana liczba punktów : 100'00

2.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usfugowe .,zlEl,lŃsKI" zbigniew Zieliński 2ó-035
Reków u|- K|aŚztorn2 27A
cęna ofeńy brutto: 739 200'00zl
Uzyskana liczba puŃtów 'l 92'46

2' Działając na podstawie alt' 92 ust' 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w plowadzonym postępowaniu nie zostały odrzuconę źadne ofeńy'

3. Działając na podstawie ań. 92 ust' 1 pkt. 3) Prawa zarnówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszęlkich formalności po uptywie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o
wyborŻe najkorŻystnię.j szęj ofęńy.

o podpisaniu umowy wykonawca zośtanie powiadomiony odrębnym pisń€ń



Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ockony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
w pozostałych prŻ$adkach odwołanię nię przysługuje.
wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1) niezgodnej z plzepisami ustawy cz)łmości pod.jęĘ przez zamawiającego w
niniejszym postępowarriu, lub
2) zaniechanla czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejsz}m postępowaniu odwołanię.
Termin wniesięnia odwołania: 5 dni od dnia przesłaIria niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą eleLtroniczną, lub l0 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienią jezeli zostało
ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się spęcyfikacji istotnych
warunłów zamówięnia oraŻ w Dzialę vl Prawa zamówień publicznych ,,Środki ochrony
pmwnej", alt' od l79 do l98g (t. j' Dz. U. z 2010 T. Nr l13, poz.'759 zp.zrĄ)

Zgodnie z zapisami SIWZ proszę o potwierdzenie otrŻ)'rnania Fa!-u


