Orli Staw, dnia 30 czerwca 2021 roku

UA.271.1.4.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa
instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów”, prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - w trybie podstawowym bez negocjacji, ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 maja 2021 roku pod nr 2021/BZP
00063946/01

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający) na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: EKOWAT
A. Barański, A. Kamiński Spółka jawna z siedzibą przy ul. Bema 17, 73-150 Łobez.
1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie dwóch kryteriów:
1) Kryterium nr 1:
,,cena brutto oferty’’, znaczenie procentowe kryterium - 60%;
2) Kryterium nr 2:
,,okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, czyli roboty budowlane
i wykonane w ich ramach dostawy i usługi’’, znaczenie procentowe kryterium - 40%.
2. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1) oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
EKOWAT A. Barański, A. Kamiński Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Bema 17,
73-150 Łobez;
2) oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
K35 Usługi przyjazne środowisku Łukasz Kowalczyk z siedzibą w Komorze 35,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą oraz Żelichowski Marek Firma Usługowa z siedzibą
przy ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec.
3. Punktacja przyznana ofercie w dwóch kryteriach oceny ofert:
W wyniku zastosowania wzoru i zasad określonych w SWZ:
3.1. W kryterium nr 1 „cena brutto oferty” – maksymalna ilość punktów, jaką może
otrzymać oferta za dane kryterium - 60 punktów - oferta nr 1 otrzymała 60 punktów;
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3.2. W kryterium nr 2 ,,okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, czyli
roboty budowlane i wykonane w ich ramach dostawy i usługi’’ - maksymalna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta za dane kryterium- 40 punktów - oferta nr 1
otrzymała 40 punktów;
3.3. Łączna punktacja przyznana ofercie w dwóch kryteriach oceny ofert - oferta nr 1
otrzymała 100 punktów.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. logistyki
i ochrony środowiska
(-)
Justyna Grzelak

Strona 2 z 2

