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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 
 
 

ZAWI ADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”, zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku w przetargu 

nieograniczonym, opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 766720-N-2020 z dnia 
15.12.2020 r. na usługę pn.: ”Usuwanie i zagospodarowanie (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym odpady 
z targowisk oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku” do 
realizacji została wybrana oferta firmy: 
 

REMONDIS Sp. z o. o. 
ul. Radomska 12 
42-200 Częstochowa 
 
Zaoferowana cena oferty za realizację całości zamówienia wynosi: 212 656,32 zł 
(słownie: dwieście dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć zł 32/100) 
Zadeklarowana liczba samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 
wynosi 2 szt.  
 
UZASADNIENIE WYBORU: 
Wybrana oferta odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała 
najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru oraz jest zgodna z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zostały więc spełnione przesłanki wyboru, określone w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium: 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Nr 

oferty 

Ilość punktów w 
kryterium „cena” 

waga 60 % 

Ilość punktów w dodatkowym 
kryterium „aspekt środowiskowy” 

40 % 

Suma 
punktów 

REMONDIS Sp. z o. o. 
ul. Radomska 12 
42-200 Częstochowa 

 

1 60,00 40,00 100,00 

W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił  żadnej oferty. 
 
Ponadto informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta w dniu 4 
stycznia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. 
 
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat wg rozdzielnika do pisma 
2. a/a – OSiR Kłobuck (strona www.osirklobuck.pl)                                                Podpisał: 
                                                                                                                              p. o. Dyrektora OSiR w Kłobucku 
                                                                                                                              Jacek Krakowian 

http://www.osirklobuck.pl/

