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Informacja 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 Zamawiający, działając na mocy art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), informuje równocześnie wszystkich 
Wykonawców, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem” 
zamawiający za najkorzystniejszą uznał oferty złożone przez: 
 
Część  1 – zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych   
w ilości 1000 Mg/rok         
 
P.U.K. Empol  Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133 
za cenę brutto: 669600,00 zł 
 
Część  3 zagospodarowanie papieru i tektury w ilości 10Mg/rok 
 
P.U.K. Empol  Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133 
za cenę brutto: 4 62,24 zł 
 
Część 4 – zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne wraz z 

metalami i odpadami wielomateriałowymi ) w ilości 120 Mg/rok         
 
P.U.K. Empol  Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133 
za cenę brutto: 55468,80 zł 
 
 
Część P2- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w ilości 65 Mg/rok 
 
P.U.K. Empol  Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133 
za cenę brutto: 78624,00zł 
 

Uzasadnienie 
 
 

Oferta Wykonawcy w zakresie części 1, 3, 4, P2 nie podlega odrzuceniu. Oferta w zakresie części 1, 
3, 4, P2 spełnia wymogi SWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans 
ceny odnoszący się do przedmiotu zamówienia, tj. 100 punktów. W związku z powyższym na podstawie 
art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybrał ofertę w/w Wykonawcy, która 
jest ofertą najkorzystniejszą.  
2. Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację;  
 
 
 
 
 
            

mailto:zgk@kroscienko.pl


 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

w KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

        ul.Sobieskiego 3f                                                 tel./fax. (18) 262 57 26                                              NIP: 735-10-11-613   
        34-450 Krościenko n.D.                                      e-mail: zgk@kroscienko.pl                                       REGON: 120230945 

  

Ocena ofert ZGK.ZP.PN.1.2021     

Części zamówienia wg SIWZ 

oferta 1 

P.U.K  EMPOL Sp. z o.o. os.Rzeka 133,          34-
451 Tylmanowa 

kryterium  

cena odległość  
czas 

odbioru razem 

1 
zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów  
komunalnych w ilości ok.1000Mg (loco instalacja) 60 40  - 100 

2 
zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji  w ilości 
ok.10 Mg (loco instalacja) brak oferty 

3 
zagospodarowanie odpadów papieru i tektury w ilości ok.10 Mg 
(loco instalacja) 60 40  - 100 

4 

zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych 
(tworzywa sztuczne wraz z metalami i odpadami 
wielomateriałowymi) w ilości ok.120 Mg (loco instalacja) 60 40  - 100 

5 
zagospodarowanie popiołów z palenisk domowych w ilości ok. 100 
Mg (loco instalacja) 

brak oferty 

P1 
zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji  w ilości 
ok.10 Mg   (odbiór z PSZOK) 

brak oferty 

P2 
zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w ilości 65 Mg 
(odbiór z PSZOK) 60  - 40 100 

P3 
zagospodarowanie popiołów z palenisk domowych w ilości 10 Mg 
(odbiór z PSZOK) 

brak oferty 

P4 
zagospodarowanie zużytych opon w ilości ok. 25 Mg (odbiór z 
PSZOK) 60  - 40 100 

P5 
zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 
60 Mg 

brak oferty 

P6 
zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w ilości ok. 30Mg 

brak oferty 

P7 
zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw w ilości ok. 0,02 
Mg (odbiór z PSZOK) 

brak oferty 

P8 
8zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 0,80 Mg 
(9odbiór z PSZOK) 

brak oferty 

P9 
zagospodarowanie zużytych olejów silnikowych w ilości ok. 0,1 Mg 
(odbiór z PSZOK) 

brak oferty 

P10 
zagospodarowanie baterii i akumulatorów w ilości ok. 0,5 Mg 
(odbiór z PSZOK) 

brak oferty 

 

 
 
3. Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z 
art. 308 ust. 3 Prawo zamówień publicznych.  
 
4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 
oraz innym podmiotom wskazanym w art.505 ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony 
prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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