
 

 

Znak: ZP.271.2.2013                                                                 Wawrzeńczyce, dnia 16.05.2013r. 

 

        STRONA INTERNETOWA 

        TABLICA INFORMACYJNA 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 

 

 Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy 

podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 16.05.2013r. do 

realizacji zadania pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce” - wybrano:  
 

 „EKOM” Maciejczyk Sp. J.  

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 

 
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 

684.288,00 zł (brutto), słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt 

osiem złotych 00/100 (brutto). 
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z 

postępowania. Według przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert/cena 100%, 

przy czym 1% odpowiada 1 pkt, oferta uzyskała 100 pkt. W zestawieniu porównawczym z 

pozostałymi ofertami złożonymi w postępowaniu uznana została za ofertę najkorzystniejszą.  
 

 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym ZP.271.2.2013 złożono pięć (5) ofert: 
 

 

Oferta Nr 1: 

P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 46  

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 55,00 pkt  

 
 

Oferta Nr 2: 

„EKOM” Maciejczyk Sp. J. 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 

Uzasadnienie: jak wyżej. 

 
 

Oferta Nr 3: 

Konsorcjum:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. 30-740 Kraków, 

ul. Półłanki 64;  

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



 

 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 63,14 pkt  

  

Oferta Nr 4: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, 30-841 Kraków, ul.  Nad 

Drwiną 33 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 69,39 pkt  
 

 

Oferta Nr 5:   

SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5A 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 57,60 pkt 

 

Termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż 27.05.2013r. 

 

 

 

 


