
NUMER 10/ZP/ZGO/2013, DATA OGŁOSZENIA 2013-09-27, TERMIN SKŁADANIA OFERT
2013-09-27 

Bielsko-Biała, dnia 27 września 2013 r.

 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w   trybie  
przetargu   nieograniczonego   pn.  „Ukształtowanie  wierzchowiny  i  ułożenie  warstwy  
okrywowej  na  części  kwatery  nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-
Białej”  (10/ZP/ZGO/2013)

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

(10/ZP/ZGO/2013)

   I) Zamawiający - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, działając
na podstawie art.   92   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010 r.  Nr  113,  poz.  759 ze  zm.),   po  
dokonaniu  oceny  ofert  w   postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  pn.
„Ukształtowanie  wierzchowiny  i  ułożenie  warstwy  okrywowej  na  części 
kwatery  nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne  i  obojętne,  zlokalizowanego  przy  ulicy  Krakowskiej   315  d  w 
Bielsku -  Białej”  (10/ZP/ZGO/2013) prowadzonym 

 

w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż: 

    jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1

 

złożona przez Firmę:

    Firma  Inżynieryjno - Budowlana „STAWAR”
Przemysław Stanek, 34-116 Spytkowice Bachowice, ul.
Stefczyka 82 z cena ofertową 440.000,00 zł netto + (23

%)VAT=541.200,00 zł brutto
 

 

 

 

  
Uzasadnienie: Oferta jest kompletna, zgodna pod względem formalno-prawnym i wymogami 
określonymi w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza wg przyjętego w SIWZ kryterium 



oceny ofert, tj. ceny. Oferta otrzymała 100 pkt – zgodnie z zapisem wskazanym w SIWZ.

 

 II) Poza  wyżej  określoną  Ofertą  nr  1  (wybraną  jako  najkorzystniejsza),  w
niniejszym postępowaniu złożono jeszcze jedną ofertę:

 - Ofertę nr 2 Handlowo - Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych
„SANTEX”  Kazimierz Czapka, ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Młp Oferta
jest  kompletna,  zgodna  pod  względem  formalno-prawnym  i  wymogami
określonymi w SIWZ. Wg przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert, tj.  ceny -
Oferta nr 2 otrzymała 92,78 pkt.
 

 

   III) Poza w/w ofertami nie wpłynęły żadne oferty.

  

 PUNKTACJA  OFERTY  WG  KRYTERIUM  OKREŚLONEGO  W  SIWZ
(CENY) PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

Nr
oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty
Cena

(100%)
- - Razem

1. 541.200,00 PLN brutto 100 pkt - - 100 pkt

2. 583.300,87 PLN brutto 92,78pkt - -         92,78 pkt

 

 
 

 

 
 

Dziękujemy za udział w postępowaniu


