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                                                                                            Białystok, 05.07.2022 r. 

 

                                                         Wykonawcy 

                                                        biorący udział w postępowaniu nr 23/PN/2022 
 

 

     Informacja z wyboru oferty. 

 

                                                 I.  Wybór oferty. 

 Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień  

publicznych ( Dz. U. z 2021, poz.1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający - 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku zawiadamia,                

iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 132 ustawy Pzp, opublikowanym       

w dniu 27.04.2022r.w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia              

2022/S 082-221301 pn.: „Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na 

terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 

komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych                

z podziałem na 7 zadań” postępowanie nr 23/PN/2022r. dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty: 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne ''ASTWA'' 

Sp. z o.o. 

ul. Kombatantów 4 

15-102 Białystok 

Zadanie nr IV- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 

komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych                  

z m. Nowogród 

Łączna wartość oferty netto: 25 500,00 zł; 

Łączna wartość oferty brutto: 27 540,00 zł; 

 

Zadanie nr VI- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
OC Zielona m. Sowlany/Karakule, gmina Supraśl 

Łączna wartość oferty netto: 41 638,00 zł; 

Łączna wartość oferty brutto: 44 969,04 zł; 
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Wykonawca spełnił warunki uczestnictwa w postępowaniu i otrzymał największą 

liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert: „cena brutto”: waga w punktacji – 

100 pkt (%). Oferta odpowiada treści SWZ  

II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 

Zadanie nr IV- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 

komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 

Nowogród 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość 
oferty 
brutto 

Punktacja w 
kryterium 

Cena 100% 

Pozycja w 
rankingu 

Przedsiębiorstwo Usługowo- 
Asenizacyjne ''ASTWA''  

Sp. z o.o.  
ul. Kombatantów 4  
15-102 Białystok  

NIP: 542 -020-26-35 

27 540,00 ----- 

 
 

27 540,00 

 
 

100 

 
 

1 

 
Zadanie nr VI- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 

komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 

OC Zielona m. Sowlany/Karakule, gmina Supraśl 

Nazwa i adres wykonawcy 

Wartość 
gwarantowana 
oferty brutto 

 

Wartość 
opcjonalna 

oferty brutto 
 

Łączna wartość 
oferty 
brutto 

Punktacja w 
kryterium 

Cena 100% 

Pozycja w 
rankingu 

Przedsiębiorstwo Usługowo- 
Asenizacyjne ''ASTWA''                   

Sp. z o.o.  
ul. Kombatantów 4  
15-102 Białystok  

NIP: 542 -020-26-35 

44 969,04 ------ 

 
 

44 969,04 

 
 

100 

 
 

1 

Zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać 

zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia (przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej) o wyborze najkorzystniejszej oferty jeśli 

w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę. 

Z upoważnienia KOMENDANTA 
       25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

 
                      / -/ Elżbieta MURAWSKA  

                                                                            Kierownik Sekcji Zamówień  Publicznych          
 

 

 

 

Magdalena Piekutowska, tel. 261 39 88 39 - SZP 
05.07.2022r. 
T: 2712/B5  
Postępowanie nr: 23/PN//2022 


