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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług transportu 
odpadów – Zadanie 2  transport odpadów o kodach 17 01 07 oraz 17 01 01”. 

 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu działając na podstawie 
art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 239 ust. 1 ustawy, informuje  
o wyborze najkorzystniejszej oferty na w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy,  
pn. „Świadczenie usług transportu odpadów – Zadanie 2  transport odpadów o kodach 17 01 07 
oraz 17 01  01, w którym zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu”. 

 

Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy wybrano ofertę nr 1 złożoną przez EKO_DAR DARIUSZ GIERA, 
Stary Janków 36, 05-250 Radzymin za łączną cenę 44 280,00  zł brutto  za realizację całego 
przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. 

 
Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego 
określone w SWZ oraz według kryteriów przyjętych w SWZ jest ofertą z najniższą ceną brutto za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, w wyniku czego wygrywa prowadzone postępowanie jako 
najkorzystniejsza złożona oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
Oferta nr 1 
EKO-DAR DARIUSZ GIERA 
Stary Janków 36 
05-250 Radzymin  
kryterium: najniższa cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia 
Oferta nr 1 – 44 280,00 zł brutto 

 
Oferta nr 2 
KOMA Olsztyn Sp. z o. o. 
ul. Towarowa 20A 
10-417 Olsztyn  
kryterium: najniższa cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia 
Oferta nr 2 – 51 168,00  zł brutto 
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