
 

  Wszyscy Wykonawcy 

 biorący udział w postępowaniu 

  

 

Znak sprawy: IT.271.67.2020.MM  Data: 17 grudnia 2020 r. 

L.dn. ZP.229/20 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymane zieleni i czystości na terenach 

miejskich”. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 3 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 28 października 2020 r. 

w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 210-513669 w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „IT.271.67.2020.MM”, w częściach 1 i 3 wybrane zostały najkorzystniejsze oferty. 

 

Część 1 

Oferta nr 2 złożonej przez:  

Usługi Transportowo – Komunalne Beata Kamola Czechy 11, 98-220 Zduńska Wola 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 85,00 

pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt; 
- w kryterium Czas realizacji (T) – 25,00 pkt; 
- w kryterium Aspekt środowiskowy – ograniczenie emisji spalin (AS) – 0,00 pkt. 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

W niniejszej części postępowania złożono jeszcze jedną ofertę: 

Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "CIS" s.c. Anna Skrzypczyńska, 
Beata Skrzypczyńska ul. Warszawska 42 98-100 Łask uzyskała następującą liczbę punktów – 25,00 pkt w tym: 
- w kryterium cena oferty brutto – 00,00 pkt; 
- w kryterium Czas realizacji (T) – 25,00 pkt; 
- w kryterium Aspekt środowiskowy – ograniczenie emisji spalin (AS) – 0,00 pkt. 

 

 

 

 

 

 



 

Część 3 

Oferta nr 2 złożonej przez:  

Usługi Transportowo – Komunalne Beata Kamola Czechy 11, 98-220 Zduńska Wola 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 60,00 

pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt; 

- w kryterium Spełnienie standardów środowiskowych (Sś)– 0,00 pkt. 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

W niniejszej części postępowania złożono jeszcze jedną ofertę: 

Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "CIS" s.c. Anna Skrzypczyńska, 
Beata Skrzypczyńska ul. Warszawska 42 98-100 Łask uzyskała następującą liczbę punktów – 40,00 pkt w tym: 
- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt; 
- w kryterium Spełnienie standardów środowiskowych (Sś)– 40,00 pkt. 
 

Środki ochrony prawnej 

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują 

Państwu środki ochrony prawnej.  

 

 Z up. Prezydenta Miasta 

 Marcin Alberczak 

 Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 


