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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej ustawa Pzp), zawiadamiam, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. „Odbiór i
zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Stryków” za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:
RS II Sp. z o.o., ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz
UZASADNIENIE
W dniu 17.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w ww. postępowaniu. W terminie składania
ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez:
RS II Sp. z o.o., ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz - oferta nr 1
- cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi: 311.093,73 PLN
cena całkowita zamówienia brutto: 3.733.124,76 PLN
- liczba uzyskanych punktów kryterium cena: 60,00 pkt
- termin płatności faktury: 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury
- liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin płatności faktury”: 40,00 pkt
suma punktów: 100,00 pkt
Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt oraz spełniła wymagania zawarte w
SIWZ.
Wynik postępowania został zatwierdzony przez Burmistrza Strykowa w dniu 12.12.2019 r. Umowa w
sprawie zamówienia publicznego na ww. zadanie zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym
art. 94 ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp – tj. w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, zgodnie z
którym Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1 (tj. nie krótszym niż 10 dni), jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp – dział VI: „Środki
ochrony prawnej”.
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