
Słubice, 28 lutego 2022 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZP.271.39.2021.PG 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie w czystości 
chodników, placów i ulic oraz przystanków autobusowych, oraz podwórek gminnych i placów 
zabaw na terenie gminy Słubice w 2022 r.” 

 Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, 

informuję, o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.  

Część 1 zamówienia – „Sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników, placów i ulic oraz 

przystanków autobusowych” 

Wybrany wykonawca:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Krótka 8 

69-100 Słubice 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu złożono następujące oferty: 

Wybrany wykonawca złożył jako jedyny ofertę z łączną ceną brutto 1 021 500 zł oraz 
częstotliwością zamiatania ulic 2 razy w miesiącu. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełniła 
warunki SWZ i uzyskała największą łączną ilość punktów 60,00. 

Część 2 zamówienia- „Utrzymanie mienia komunalnego – podwórka i place zabaw” 

Wybrany wykonawca:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Krótka 8 

69-100 Słubice 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty brutto / 
ilość punktów 

Częstotliwość  
zamiatania ulic /  ilość 
punktów 

 

Łączna ilość 
punktów 

1 Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Krótka 8 
69-100 Słubice 

1 021 500 zł 2 razy w miesiącu 60,00 pkt. 

60,00 pkt. 0 pkt. 



2 
 

Wybrany wykonawca złożył jako jedyny ofertę z łączną ceną brutto 263 500 zł oraz 
częstotliwością zamiatania, grabienia i usuwania wszelkich nieczystości 4 razy w miesiącu. 
Oferta nie podlega odrzuceniu, spełniła warunki SWZ i uzyskała największą łączną ilość 
punktów 60,00 

Z upoważnienia Burmistrza 
Główny specjalista ds. 
zamówień publicznych 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty brutto / 
ilość punktów 

Częstotliwość  
zamiatania, grabienia i 
usuwania wszelkich 
nieczystości  /  ilość 
punktów 

 

Łączna ilość 
punktów 

1 Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Krótka 8 
69-100 Słubice 

263 500 zł 4 razy w miesiącu 60,00 pkt. 

60,00 pkt. 0 pkt. 
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