
 Zamość, dn.27.01.2022 r. 
Zamawiający  

 

 

Wszyscy wykonawcy, 

którzy złożyli ofertę 

Dotyczy postępowania: Opróżnianie koszy na śmieci z pasów drogowych miasta Zamość 

w 2022 roku – SPZ.272.1.2022. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 2022/BZP 00022225/01 dnia 17.01.2022 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [art. 253 ust. 1 p.z.p.] 

1. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje, 

że w postępowaniu na Opróżnianie koszy na śmieci z pasów drogowych miasta 

Zamość w 2022 roku oferta Nr 1 wykonawcy PW Ewa Grzywna - Żmuda została 

wybrana jako oferta najkorzystniejsza, 

2. Oferty złożyli wskazani w tabeli wykonawcy, których ofertom zostały przyznane oceny 

jak niżej: 

3. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

4. Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą zgodnie z art. 239 ustawy Pzp 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Oferta Nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium, które 

było oceniane, nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

5. Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. wykonawca ma prawo wnieść odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. 

Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono 

wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 

Nr 

oferty 

Nazwa 

albo imię i nazwisko wykonawcy 

Siedziba albo miejsce zamieszkania lub 

miejsce wykonywania działalności 

wykonawcy 

Punktacja 

przyznana 

ofertom w 

kryterium oceny 

ofert 

1 PW Ewa Grzywna - Żmuda Żółtańce 65d, 22-100 Chełm 100,00 

2 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu 
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość 78,57 



514 ust. 2 i 3 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 01.02.2022 r., czyli po 5 dniach 

od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywanej każdemu 

z wykonawców, który złożył ofertę, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a p.z.p. 
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