
Jeżowe, 17.06.2014 r. 

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Jeżowe                    
bip zamawiającego: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, że 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

 

Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe 

  

 

wybrała do realizacji zamówienia ofertę Nr 4, która została złożona przez: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Biłgorajska 16 

37-418 Krzeszów3 

 

Cena ofertowa wynosi:   

 

cena netto:      285.707,20 zł. 

podatek VAT:  22.856,58 zł. 

cena brutto:    308.563,78 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: spełnienie kryteriów SIWZ i oferowana cena.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: (w załączeniu przesyłamy zbiorcze zestawienie 

ofert). 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, że nie 

została odrzucona żadna oferta. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- 

Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" rozdział 1-3. 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

oraz na podstawie art. 94.1 1) lub 2) ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawa zamówień publicznych.  
 

 

                               inż. Gabriel Lesiczka – Wójt Gminy Jeżowe  

     _________________________ 
                                                           Podpis Przedstawiciela Zamawiającego 

  



 

Zbiorcze zestawienie ofert z przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 17.06.2014 r. 

w Urzędzie Gminy Jeżowe na zadanie inwestycyjne pn.: 

Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe 

Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć Gmina Jeżowe na sfinansowanie 

zamówienia:  

kwota netto:  384.000,00 zł.  

               

Lp. Nazwa oferenta 

Wartość  

netto / brutto 

 

Punktacja 

1. 

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 1 

37-450 Stalowa Wola 

 

303.150,00 zł. 

327.402,00 zł. 

94 pkt. 

2. 

 

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych 

Józefa Hausner 

37-400 Nisko. Wolina, ul. Sienkiewicza 74 

 

293.612,78 zł. 

 

317.101,80 zł. 

97 pkt. 

3. 

 

A.S.A Tarnobrzeg  Sp. z o.o. 

ul. Strefowa 8 

39-400 Tarnobrzeg 

 

582.000,00 zł 

 

628.560,00 zł. 

49 pkt. 

4. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Biłgorajska 16 

37-418 Krzeszów3 

 

285.707,20 zł. 

308.563,78 zł. 
100 pkt. 

 

 

 


