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Przyłęk, dnia 21.10.2020 r. 

ZP.271.8.2020 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk", 

ogłoszonego w dniu 28.09.2020 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przyłęku, na stronie 

internetowej www.bip.przylek.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 

http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia 589960-N-2020). 

 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamiamy o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria 

oceny ofert: cena (60%) i termin płatności (40%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez 

następującego Wykonawcę: 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) ORAZ 
ADRES WYKONAWCY 

CENA W ZŁ 
TERMIN 

PŁATNOŚCI 

1.  
Prezero Service Wschód Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 
734 486,40 30 dni 

2. uzasadnienie wyboru: ww. Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert wskazane w pkt. 1 niniejszego 

zawiadomienia. 

 
3. lista Wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz  

z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert 

(wskazanych w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia) oraz łączną punktacją: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
– cena (max 

60 pkt.) 

Termin 
płatności 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
–termin 

płatności 
(max 40 

pkt.) 

Suma 
punktów za 
poszczegól-
ne kryteria 

 

1.  
Prezero Service Wschód Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 3 

26-600 Radom 

734 486,40 60,00 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

2.  

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych ATK Recykling  

Tomasz Kucharczyk 

ul. Traugutta 20A 

26-600 Radom 

893 705,40 49,31 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 89,31 pkt. 

 

 


