
Pacanów, dnia 03.09.2020r. 

 

Nr sprawy: RK.271.3.2020 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                               

            

        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Pacanów , ul. Rynek 

15, 28-133 Pacanów zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie i transport odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020r.” 

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 

 

Oferta nr 1  złożonej przez:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Staszowie Sp. Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów 
 

Cena odbioru 1 Mg odpadów brutto: 395,00 zł/1 Mg,  

Termin płatności faktury: 30 dni. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie 

kryteriów oceny określonych w pkt 15 SIWZ tj.: 

 

L.p. Kryterium oceny 
Znaczenie 

(%) 

1. „Cena odbioru 1Mg odpadów brutto [zł/1 Mg]” 60 

3. „Termin płatności faktury” 20 

 

Wykonawca którzy spełnili warunki określone w  SIWZ, a oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w wyniku oceny oferty przez Zamawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów według kryterium 

„Cena odbioru 1Mg odpadów 
brutto [zł/1 Mg]” - 60  pkt 

Liczba punktów według 

kryterium „Termin 
płatności faktury” – 20 pkt 

Łączna 

punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Staszowie Sp. Gminy z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 3, 

28-200 Staszów 

60,00 20,00 100,00 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu oferty złożyły następujące firmy, których 

ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się 

następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów według kryterium 

„Cena odbioru 1Mg odpadów 

brutto [zł/1 Mg]” - 60  pkt 

Liczba punktów według 

kryterium „Termin 

płatności faktury” – 20 pkt 

Łączna 
punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Staszowie Sp. Gminy z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 3, 

28-200 Staszów 

60,00 20,00 100,00 

 



1. Informacja o wykonawcach wykluczonych: 

Nie dotyczy 

 

2. Informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone: 

Nie dotyczy. 

 

3. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:  

Nie dotyczy  

 

4. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:  

Nie dotyczy  

 

5. Informacja o unieważnieniu postępowania: 

Nie dotyczy  
 

                                                                                                                           

Burmistrz Miasta i Gminy 

Wiesław Skop 

 

 Otrzymują: 

 

1. Strona internetowa: http://www.bip.pacanow.pl 

2. Tablica ogłoszeń 

3. a/a 

http://www.bip.pacanow.pl/

