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Leszno, dnia 15 października 2020 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących komponent do produkcji 

paliwa alternatywnego (RDF)” 

Nr ref.:   ZP.PN.16.2020 

1. Zamawiający, w wyniku dokonania oceny spełniania warunków stawianych przed Wykonawcami w niniejszym 

postępowaniu oraz badania ofert, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm, dalej: p.z.p.), uprzejmie informuje 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest 

zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, 

w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym do dnia 28.09.2020 r. do godz. 10:00 zostały złożone 

następujące oferty. Poniżej tabela z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach: 

 

4. Mając na uwadze powyższe Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybiera Wykonawcę, którego 

oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała 

najwyższą sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, tj. ofertę złożoną przez: 

Chemeko-System Sp. z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław 

5. Umowa na realizację przedmiotowego zadania zawarta zostanie, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a p.z.p. 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena brutto Termin płatności Suma punktów 

1.  

Chemeko-System Sp. z o.o. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 

ul. Jerzmanowska 6A 

54-519 Wrocław 

15 979 680,00 zł 

60 pkt 

30 dni 

40 pkt 
100 pkt 


