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Orli Staw, dnia 14 grudnia 2021 roku  

 

  

UA.271.1.16.2021 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie komponentów 

do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12  wraz z usługą ich odbioru i transportu”, 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - w trybie podstawowym bez 

negocjacji, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 grudnia 2021 roku 

pod nr 2021/BZP 00297293/01 

 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (zamawiający) 

na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę 

najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: BM-EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w 

Krotoszynie (63-700).  

  

 

1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie dwóch kryteriów oceny 

ofert: 

1) kryterium nr 1 - „cena brutto oferty” - znaczenie procentowe kryterium - 70%; 

2) kryterium nr 2 - „termin płatności faktur” - znaczenie procentowe kryterium - 30%. 

 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez wykonawcę: BM-

EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Krotoszynie (63-700). 

 

 

3. Punktacja przyznana ofercie w dwóch kryteriach oceny ofert: 

W wyniku zastosowania wzorów określonych w SWZ: 

1) w kryterium ne 1 oferta  otrzymała 70 punktów, 

2) w kryterium nr 2 oferta otrzymała 30 punktów, 

3) łączna punktacja przyznana ofercie - 100 punktów. 

 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wykonawca BM-EKO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Krotoszynie (63-700), złożył niepodlegającą 

odrzuceniu ofertę, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SWZ. Oferta 

wykonawcy otrzymała 100 punktów w ramach kryteriów oceny ofert, wykonawca wykazał spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
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Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zgodnie z którym zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. 

               

             Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 

 

       


