
Pacanów' dnia 07.01 .20I9r.
Znak sprawy: RK.271. 1.201 8

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28_133 Pacanów, informuje, że w postępowaniu o zamówięnie
publiczne prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego na ,,odbieranie i transport odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów''. numer postępowania:

RK.271.1.2o18, zgodnie zzapisamiart.92 ustawy zdnia29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z ŻOI8 r. poz. 1986 zę póź. zm) po przęprowadzeniu oceny oferl, Zamawiający dokonał wyboru jako

oferty najkorzystniejszej ofertę nr 2 złoŻonąprzęz:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gminy z o.o, ul. Wojska
Polskiego 3,28-Ż00 Staszów za cenę ryczahową brutto: Ż09 520,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iŻ ofońa ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą
liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego, którą stanowi |iczba punktów w
kryteńach wskazanym w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w krlerium

',Cena ryczahową brutto'', ,,Liczba dodatkowych zbiórek odpadów wielkogabary'towych'', oraz ,,Liczba
dodatkowych zbiórek e1ektroodpadów''.

Zamawiający informuje, Że w przedmiotowym postępowaniu oferty złoŻyły następujące firmy, których
ocena punktowa w kryterium wskazanych w postępowaniu przedstawia się następująco:

t. Informacja o wykonawcach wykluczonych:
Nie dotyczy
Informacja o wykonawcach których oferĘ zostaĘ odrzucone:
Nie dotyczy
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy TR'Ż
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Numer
oferĘ Nazwa i adres wykonawcy

cena ryczałtową
brutto
lpktl

Liczba dodatkowych
zbiórek odpadów

wielkogabarytowych
lpktl

Liczba
dodatkowych

zbiórek
elektroodpadów

lnktl

Suma pkt.

1.

EKOM Maciejczyk Sp. j.
ul' Za|<ładowa29,

26-052 Nowiny
29,93 20,00 20,00 69,93

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w

Staszowie Sp. Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,

28-200 Staszów

60,00 20,00 20,00 100,00

3.

Zakład Usług Wielobranżowych
,,F[I'DROSVAT" Lucj an Swatek,

ul. Słoneczna 16,

28-131 Solec Zdrói

58,20 20,00 20,00 98,20

4.

P.H.U. EcoTech Karol
Wiśniewski'

ul. T. Kościuszki 65c,
28-130 Stopnica

55,43 20,00 20,00 95,43
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