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Za.m'ewia.iqq:
Gmina Kobylnica
ul. Gl6wna 20
76-251 Kobylnica
NIP: 839 17 19 997
tcl.: 59 842 90 70 do 71

fax: 59 842 90 72
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl

Gmina Kobylnica, iako 'Zanawia:14cv w przedmiotowvm postqpowaniu o udzielenie zarr'6wieni^
publicznego, dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 usta\\ z dnta 29 s*cznta 200-+ r. Prawo zam6wieri
publicznych, zwanej dalei PZP, zawiadam'n, 2e w' ninie jszl'-m pnet^rpy w ktrlrym kryterium oceny ofert
stznoq,'i:

1) cena z wag4 punktow4 (r0 pkt,

?) czas realizacjr reklamacii z rvag4 punktov,'4 -10 pkt,

vlbrano ofertq \r 2, zloiona przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnei Sp6lka z o.o.
z siedzibq prry ul. Szczeciiskiej 112 w 9upsku (76-200) z cenq w kwocie 2374 689,96 zl i termin
realizacii reklamrcii do 47 go&in liczlc od otrzymania zawiadomienia (telcfonu lub wiadomo6ci
e-mail) od Ztmawhiqcego, kt6ra jest ofert4 na jkorz,vsmiejsz4 spo6r6d ofert niepodlegaj4cych

odrzuceniu, a tvm sarnvm uzvskala 100,00 pkt u' toku ocenv ofert.

Potadto Ztmawiaj4cy zavrtadania, i2 w przedmiotowym przetargu wplmEly dwie ofefi:

nazwa i adres Wykonawcy cena ofen_v
wzt / pkr

czas rcalizacji rcklam 
^cli 

licz4c
od otrz,"nania zawiadomienia

(telefonu lub wiadomo6ci
e-mail) od Zamawi ai4cego /

pkr

1

2111305B221/
51,92 pkt

18 godz.Lr / 39,11 pkt 91,t19 pkt

2

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp<i'lka z o.o.
ul. Szczeciiska 112

76-200 9upsk

2 374689,96 zl /
60,00 pk 47 godzin / 4090 pkt 100,00 pkt

Zgcdnie z art. 92 ust. 2PZP zawiadomtenie o wyborze ofertv zamieszczono na tablicy ogloszeri Urzdu
Gminy Kobylnica oraz na stronie intemetowej http,//bip.kobylnica.tensoft.pl/
i https:/ /platfo rmazakttpowa.pl /pn/kobvrnica w dniu iego przewuia wykonawc.rrrq
q. w dniu . 0. f..os.zots ..

1

Kobvlnica, dnia 0[.os.zotq ,.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego warto66 szacunkowa przelta.cza

ku'oty olce6lone w przepisach uydanych na podstarx'ie art. ll usL 8 usawy Prawo zam6wieri

publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez moiliwo6ci sldadania ofert
czq6cior*ych na odbi6r i zagospodarowanie odpad6*' komunalnych od u'fa6cicieli nieruchomo6ci
zamieszkalych na terenie Gminy Kobylnica w roku 2020 opublikowanego ur Dzienniku
Urzgdorxym Unii Europeiskiei ot 2019 /S 097 -235223 u' dniu 21.05.2019 roku.

lqczna
punkacia
w bilansie
kryteri6w

ELWOZ ECO Sp. z o.o.
ul. Slupska 2
83-340 Sierakowice



Otrzymuia
1. BIP UG Kobylnica
2. hnps://platfomazakupowa"pllpnlkobylnica
3. tablica ogloszeri Urzqdu Gmitry Kobylnica

AJS/AJS

Zamieszczono na tablicv ogloszeri:

Zdjeto z tablicy ogloszeri: .. .
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