Popielów, dnia 22.11.2021 r.
Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
BOS.271.13.2021.TJ
treść niniejszego zawiadomienia
zamieszczono na stronie prowadzonego
postępowania https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Popielów” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem
2021/S 191-496121 z dnia 2021-10-01.
Zamawiający, działając w trybie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.; zwana dalej: ustawą Pzp)
przekazuje poniższe informacje:
•

Dla zadania częściowego nr I - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej za najkorzystniejszą
została uznana oferta Wykonawcy:
REMONDIS OPOLE Sp. z o. o.
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach
oceny ofert wg ustalonego w specyfikacji warunków zamówienia wzoru, a także spełnia wszystkie
warunki określone w specyfikacji oraz nie podlega odrzuceniu.
2. W powyższym postępowaniu oferty złożyli oraz otrzymali następującą ilość punktów:

Nr
oferty

1

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres
wykonawcy
REMONDIS OPOLE Sp. z o. o.
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

Streszczenie oceny i porównania złożonych
ofert
Pkt kryterium: Pkt kryterium:
Łączna
Cena
Aspekt
punktacja
środowiskowy
60,00

40,00

100,00
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•

Dal zadania częściowego nr II - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej za najkorzystniejszą
została uznana oferta Wykonawcy:
REMONDIS OPOLE Sp. z o. o.
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach
oceny ofert wg ustalonego w specyfikacji warunków zamówienia wzoru, a także spełnia wszystkie
warunki określone w specyfikacji oraz nie podlega odrzuceniu.
2. W powyższym postępowaniu oferty złożyli oraz otrzymali następującą ilość punktów:

Nr
oferty

1

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres
wykonawcy
REMONDIS OPOLE Sp. z o. o.
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

Streszczenie oceny i porównania złożonych
ofert
Pkt kryterium: Pkt kryterium:
Łączna
Cena
Aspekt
punktacja
środowiskowy
60,00

40,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX
Ustawy Pzp.
Wójt Gminy
/-/ Sybilla Stelmach
……...........................................................................
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Signed by /
Podpisano przez:
Sybilla Stelmach
Date / Data:
2021-11-22 12:34
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