
 

Oleśnica, dn. 25 listopada 2016 r.  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

  

Znak: ZP. 271.1.10.2016  

Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w 

granicach administracyjnych Gminy Oleśnica w okresie od 01.01.2017 

r. do 30.04.2017 r., 

Nr ogłoszenia: 342471 - 2016; 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2015.2164 ze zm.), zwanej dalej pzp, Gmina Oleśnica (dalej Zamawiający) zawiadamia, że w 

przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wpłynęły do Urzędu Gminy Oleśnica 

dwie oferty. Żadna z ofert nie została wykluczona: 

1. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław  

2. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., Ul. Szczecińska 5, 54-517 

Wrocław  

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:   

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław  

Cena brutto 263 520,00 zł (słownie złotych dwieście sześćdziesiąt trzy pięćset dwadzieścia 00/100) 

Kryterium terminu płatności: 30 dni.   

Uzasadnienie wyboru oferty 

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy (oferta nr 1) jako 

najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w 

kryteriach oceny ofert (100 pkt.). Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. 



 

Zestawienie złożonych ofert 

Nr Nazwa wykonawcy Kryterium  

Nr 1 / pkt 

Kryterium  

Nr 2 / pkt 

Pkt. 

razem 

1.  P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o.  

ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław  

60 40 100 

2.  Wrocławskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA S.A. 

Ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław  

50,83 40 90,83 

Objaśnienie tabeli:  „Nr”: numer oferty,  „Nazwa wykonawcy”: Nazwa wykonawcy,  „Kryterium 

nr 1 / pkt”: cena. Zaproponowana przez wykonawcę wartość brutto za przedmiot zamówienia 60% 

= max 60 pkt.; „Kryterium nr 2/ pkt”: termin płatności: minimum 14 dni, maksimum 30 dni. 

jakości 40% = max 40 pkt.,  „Pkt razem”: łączna ilość uzyskanych punktów max 100 pkt 

Informacja o zawarciu umowy:  

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron 

jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą. 

 

Wójt Gminy Oleśnica 

/-/ Marcin Kasina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła Renata Szwed  


