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IZPŚ.271.12.2020        

 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

  
 Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. 
U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o 
zamówienie publiczne jak niżej: 
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: „Usługi związane z odbiorem, 
transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Radłów" 
III. Została wybrana oferta firmy:  REMONDIS , Opole Sp. zo.o.  
           Al. Przyjaźni 9, 45 – 573 Opole 
          
Uzasadnienie: Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, uzyskała największą łączną liczbę punktów: 
liczba punktów w kryterium wysokość ceny ofertowej – 60,00 pkt, 
liczba punktów w kryterium liczba dezynfekcji pojemników na odpady w roku - 10,00 pkt, 
liczba punktów w kryterium aspekt edukacyjny - 10,00 pkt, 
liczba punktów w kryterium aspekt środowiskowy - 20,00 pkt, 
łączna liczba punktów – 100,00 pkt. 
 

Nazwa wykonawcy, nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 w/w ustawy. 
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
 
Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.radlow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów.  
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do udziału  
w następnych. 
 

Otrzymują: 

1. Strona: www.bip.radlow.pl 

2. Oferenci 
3. a/a 

 
 

Oferta Nr 

 
 

Nazwa i adres oferenta 

KRYTERIUM OCENY OFERT 
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wysokość ceny  
ofertowej   

Liczba punktów 
 w ramach 
 kryterium 

liczba dezynfekcji 
pojemników na 
odpady w roku  

Liczba punktów 
w ramach  
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aspekt 
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Łączna  
liczba 

punktów 
 

1 PZOM STRACH 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 7 
42 – 274 Konopiska 

 
58,72 

 
10,00 

, 
10,00 

 
20,00 

 
98,72 

2 REMONDIS 
Opole Sp. zo.o. 
Al. Przyjaźni 9 
45 – 573 Opole 

 
60,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
20,00 

 
100,00 

http://www.bip.radlow.pl/

