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                                                           ZAWIADOMIENIE 
                                 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania  o udziale zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , 
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Miejski Zakład Komunalny „EKO” spółka cywilna
22 – 170 Rejowiec Fabryczny , ul. Wspólna 13
Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty, i jest najkorzystniejsza
pod względem kryterium wyboru ofert jakim jest cena.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.:                                  1
Nazwa wykonawcy:        PW Ewa Grzywna - Żmuda
Adres Wykonawcy:         22 – 100 Chełm , Zawadówka 21b
Cena oferty brutto:          900,00 zł/ tonę
Liczba pkt. W kryterium cena: 49 pkt

Lp.:                                  2
Nazwa wykonawcy:        Miejski Zakład Komunalny „EKO” spółka cywilna
Adres Wykonawcy:         22 – 170 Rejowiec Fabryczny , ul. Wspólna 13
Cena oferty brutto:          448,20 zł/ tonę
Liczba pkt. W kryterium cena: 100pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę:

            „EKO – KRAS” Sp. z o.o
            23 – 210 Kraśnik , ul. Graniczna 3
           Uzasadnienie faktyczne: oferent w formularzu ofertowym podał wartość całego zadania,
          a zgodnie z punktem XIV.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia należało podać
          cenę jednostkową za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów.
          Oferta nie jest zgodna z punktem III.17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
          który mówi że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie trwania umowy
          przepisów prawnych. Jak wynika z tego punktu Wykonawca nie spełnia §2.1 pkt.1 i 2 
          Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych
         wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
          Dz.U z 2013 r poz. 122.

          Uzasadnienie prawne: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
           zamówienia art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 



niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Środki ochrony prawnej
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm) 
 Dział VI ''Środki ochrony prawnej''.
                                                                                              Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny


