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Oznaczenie sprawy: RI.271.1.5.2020          Gizałki, 13.08.2020 r. 
      

INFORMACJA O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zamawiający Gmina Gizałki zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 

selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o. o. 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin, w terminie od 

01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.” 

Zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia ofertę złożoną przez: 

WM Wiatrowiec Energie  Sp. z o.o. 

Nowa Wieś 22 

63-308 Gizałki 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XV 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena 60%,  termin płatności faktury 40%. 
WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o., spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu jej oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i uzyskała największą 

liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Streszczenie oceny złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
płatności 
faktury 

Łączna 
punktacja 

1 
ZGO-NOVA Sp. z o.o. 
Witaszyczki 1A 
63-200 Jarocin 

44,48 pkt  40,00 pkt 84,48 pkt 

2 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  
EKO  Sp. z o.o. 
ul. Zjazd 23 
62-800 Kalisz 

46,06 pkt  40,00 pkt 86,06 pkt 

3 
Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5 
63-300 Pleszew 

47,44 pkt 40,00 pkt 87,44 pkt 

4 
WM Wiatrowiec Energie  Sp. z o.o. 
Nowa Wieś 22 
63-308 Gizałki 

60,00 pkt  40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Kierownik Zamawiającego 

Wójt Gminy Gizałki 
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