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Miejskie Prz€dsiębiorstwo Gospodalki KomunalDej sp z o.o.
Lidel - P€lnomocnik KotrŚolcjum
ul. wolności 44' 39-300 Mielec

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEISZEJ OFERTY

dot.: posĘpowania o udzielenie zarnówienia publicznego.
''odbiór i zagospodarowlni€ odpadów komun&lnych z t€renu Gminy czerBiD w 2017 iŻ01a
roku".

l. Działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt' l) kawa zamówień publicznych zamawiający infonnuje,
że w prowadzonym posĘpowaniu łybrano do realizacji zarnówienia najkorzystniejsą ofeńę złoźnną
przez wykonawcę:

KoDsorcjum Firm
1 .Miejskie Przedsiębiolstwo Gospodarki Komunalnej sp z o'o' - Lidel _ Pełnomocnik Konsorcjum
ul. wolności 44, 39_300 Mielec
2. Euro-Eko Sp z o.o. .- Parher - ul. Wojska Polskiego 3.39-300 Mielec
3. Gmina ostrów - Zakład Usług Komunalnych w ostrowie _ Partnel

_ 39_103 ostrów 225
4. Z*ładUĘlizacjiodpadów Komunalnych Sp z o.o. Partnel -
ul. Wolności l7l,39_300 Mielec

UzasadnieDie wyboru:
oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z ań. 9l ust. l ustawy Pzp, na podstawie kryteńów
oceny ofert okrcślonych specftłacji istotnych warunków zamówi€nia. oferta otrzymała najwyźsą
liczbę punków tj. loo'Żgodnie ze wzommi opisan}łni w spec}fikacji istotnych warunków
zamówienia.

w prowadzon)m posĘpowaIiu źożono nasĘpujące ofeńy

Konsorcjum Firm
l.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o. - Lidel - pełnomocnik KpnsoIcjum

ul. wolności 44' 39_300 Mielec
2. Euro-Eko Sp z o.o. ,- Parher - ul. Wojska Polskiego 3,39-300 Mielec
3. Gmina ostrów - Zakład Usług Komunalnych w oshowie _ Pańler

_ 39-103 ost!ów 225
4. zakład Utylizacji odpadów Komunalnych sp z o.o' - Pańnel -

ul. wolności l7l,39-300 Mielec

2' Działając na podstawi€ art. 92 ust. 1 pkt' 2) Prawa zamówień publiczlych zamawiający informuje,
ze w prowadzonym postępowaniu nie Żostali łykluczeni żadni \łykonawcy.
3. DŻiałąiąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicmych zamawiający informuje'



że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrŻucone żadne ofelty'

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnięniu wszelkich formalności' Miejsce i temin
podpisania umowy zostaną uzgodnione z rłryłonionym wykonawcą.'

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, uykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie,
Skarga do Sądrr) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z posĘpowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia offfty wykonawcy
3) wyboru naj koŹystńej szej oferty
w pozostałych prz}padkach odwołanie nie przysługuje.
wykonawca może ló\łnież w terminie przewidzianym do wriesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy cz}nności podjętej prŻez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zAniechanlru czynności, do której zamawiającyjest zobowiązany na podstawie usta\łry'
na które nie przysługuje w niniejszym PosĘpowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania
nini€jŚzego pisma przy użryciu środków komunikacji e1ektronicznej (faks lub pocŹa elektroniczna),
lub 1 0 dni od dnia pru€słania niniejszego pismą jeżeli zostało ono pżesłane w inny sposób.
Informac.je dotycząc€ środków ochrony pmwnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dzialę VI Prawa zamówień publicznych ,,Środki ochrony prawnej'', art. od 179 do
198g.


