Gmina Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

Jakubów, dnia 28 września 2017 r
BiF.271.12.2017.AW

Informacja
o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 181 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku /Dz.U.z 2015 r poz. 2164 z późn. zm./ oraz pisma złożonego w dniu
27.09.2017 roku przez Firmę REMONDIS Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock
Zamawiający w dniu 28.09.2017 roku dokonał ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Jakubów.
W związku z powyższym zgodnie z 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający uprzejmie zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu, w wyniku dokonanej
ponownej oceny złożonych do przetargu ofert została wybrana i zaakceptowana oferta
Firmy EkoTeam Sp. z o.o. , 07-100 Węgrów ul. Mickiewicza 6
Cena oferenta brutto wynosi 594 864,00 zł, zł
Usługa wywozu odpadów będzie świadczona z wykorzystaniem 3 pojazdów spełniających normę
emisji spalin min. Euro 5
termin płatności 30 dni ,
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie
przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 100,00
punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja o złożonych ofertach wraz z przyznaną punktacją:
Nr
oferty

Firma/nazwa/ lub nazwisko
Wykonawcy

Ocena
Ocena
Ocena
/liczba
/liczba
/liczba
punktów/ punktów/ punktów/
cena
Termin
Aspekty
60%
płatności środowisko
20 pkt
we
29,23
20,00
0,00

Razem

1.

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.,
05-400 Otwock ul. Johna Lennona 4

2.

„EKO-SAM BIS” Sp. z o.o. , 05-306
Jakubów ul. Dobra 12

54,43

20,00

20,00

94,43

3.

EkoTeam Sp. z o.o. , 07-100 Węgrów
ul. Mickiewicza 6

60,00

20,00

20,00

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ,
07-100 Węgrów ul. Gdańska 69

46,05

20,00

0,00

66,05

49,23

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy
(-)Hanna Wocial
A.Wolszczak
(25)7579190

