
 

www.krosniewice.pl                                                                                                                                   e-mail: gmina@krosniewice.pl  

BB UU RR MM II SS TT RR ZZ   KK RR OO ŚŚ NN II EE WW II CC     
    Urząd Miejski w Krośniewicach 

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5  tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82 

 
Krośniewice, 28.12.2021 r.  

IŚZ.271.15.14.2021 

 
 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.15.2021 

 
 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2320), Zamawiający – Gmina Krośniewice, informuje, że  
w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Krośniewice”, o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Paderewskiego 3, 99 - 340 Krośniewice 

 
Uzasadnienie: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw 
do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferta jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania 
Zamawiającego określone w SWZ. Według przyjętych kryteriów oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ww. Prawa zamówień publicznych. 

 
Ponadto Zamawiający podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 
 

Nr 
oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub 
miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców 

Liczba pkt. 
w kryterium 
cena – 80% 

Liczba pkt. 
w kryterium 

system 
zarządzania 

środowiskiem – 
20% 

Łączna 
punktacja 

1 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice 
320,00 0,00 320,00 

 
 

 
 
Z up. Burmistrza 

 
Krzysztof Urbański 

           Zastępca Burmistrza 
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