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Orli Staw, dnia 28 sierpnia 2019 roku 

 

UA.271.1.16.2019 

 

 

Dotyczy: Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz 17 06 04 z 

podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu” prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych – nr ogłoszenia  583327-N-2019 z dnia 08.08.2019 r. 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w ww. 

postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę: BM-EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy  

ul. Sienkiewicza 2/87, 63-700 Krotoszyn została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach 

Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2, spełniając wszelkie wymogi faktyczne i prawne opisane w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  

1. Uzasadnienie wyboru 

Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.  

Zamawiający  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trzech kryteriów: 

1) Kryterium nr 1:  

,,Cena brutto za zagospodarowanie 1Mg odpadów wraz z odbiorem/transportem’’, znaczenie 

procentowe kryterium - 60%;  

2) Kryterium nr 2:  

,,Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego’’, znaczenie 

procentowe kryterium - 5%; 

3) Kryterium nr 3:  

,,Termin płatności faktur’’, znaczenie procentowe kryterium - 35%. 

 

2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

W ww. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta:  

1) oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:   

BM-EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2/87, 63-700 Krotoszyn. 

 

3. Punktacja przyznana ofertom w trzech kryteriach oceny ofert 

W wyniku zastosowania wzorów określonych w SIWZ: 
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3.1. W kryterium nr 1  „Cena brutto za zagospodarowanie 1Mg odpadów wraz z 

odbiorem/transportem’’ – maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za 

dane kryterium - 60 punktów: 

 Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 1 

Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 2 

Oferta nr 1 60 pkt 60 pkt 

 

3.2. W kryterium nr 2 ,,Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania 

środowiskowego’’, maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za dane 

kryterium - 5 punktów: 

 Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 1 

Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 2 

Oferta nr 1 0 pkt 0 pkt 

 

3.3. W kryterium nr 3 ,,Termin płatności faktur’’, maksymalna ilość punktów, jaką może 

otrzymać oferta za dane kryterium- 35 punktów: 

 

 Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 1 

Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 2 

Oferta nr 1 35 pkt 35 pkt 

 

3.4.  Łączna punktacja przyznana ofercie w trzech kryteriach oceny ofert: 

 Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 1 

Punkty otrzymane w ramach 
Zadania nr 2 

Oferta nr 1 95 pkt 95 pkt 

 

Jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 1 wybrana została oferta złożona przez 

Wykonawcę: BM-EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2/87, 63-700 

Krotoszyn, uzyskując łącznie 95 punktów. 

 

Jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2 wybrana została oferta złożona przez 

Wykonawcę: BM-EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2/87, 63-700 

Krotoszyn, uzyskując łącznie 95 punktów. 

 

4. Zamawiający informuje o nieustanowieniu i niedopuszczeniu do dynamicznego 

systemu zakupów w ramach przedmiotowego postępowania. 

          

      Z poważaniem 

      Za-ca Dyrektora 

      Ds. logistyki i ochrony środowiska 

      (-) 

      Justyna Grzelak 

       


