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Informacja/zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferĘ
Postępowanie nr MZo

l^rl

l2o1,2 /1 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

pfzetargu nieograniczonego, pn
,,Dostawa do siedziby Zamarł,iającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadórv
stalych w okresie 2012 do 30 czerwca 2013 roku"
W imieniu Zamawiającego zgodnie z ań. 92,Ust,2 ustawy Prawo ZamóWień publicznych informUje
o Wybolze najkorzystniejszej ofeń W postępowaniu o udzielenie ZamóWienia pUblicznego j, W,

zadanie nr1

za najkolzystniejszą ofeńę została uznana ofeńa nl3 ,która uzyskała najwyższą liczbę punktów prży
zastosowaniu jedynego kryteńuń oceny jakim jest cena. Przyznana punktacja 100 pkt.

contenul PoIska sp,,z o,o. ul. PańyzantóW 23;39-300 Mielec
cena jednostkowa brul1o77,37 zł
Pozostali Wykonawcy którzy Złoźyliofeńy
ofeiaa nl

W nin

ejszym postępowaniu Zada|

e

nl1 olaż plzyznana

płlkŁaąa

1

Wykonawca sU o sp, ż o o, 02 01 1 Warszawa

Al Jerozo imskie 107 Pżyznana punktacia 91,16 pkt

ofeńa nr4
Wykonawca 4xl]s

c

[.4ARC NoW CE

41a.

9194ą

!l

MarzannaZięci6k, Potr Galęzkj, SławomjrKobiea Robeń Rabęda
66-600 Krosno odżańsk]e, Przyznana punkiacja 96 77 pki

Z

Wykonawca: ESE sp z o,o. 02-676 Warszawa ul Postępu 21- Przyżnana ptrnklacja 93 88 pkt

zadanie nr 2

za najkorżystniejszą ofeńę została uznana ofeńa nr 3 ,która uzyskała najwyższą licżbę punktóW przy
zastosowaniu jedynego krytelium oceny jakim jest cena. Pżyznana punktacja 100 pkt.

contenur Polska sp. ,z o,o, ul. Pańyżantów 23; 39-300 Mielec
cena jedno§tkowa bru tto 1o8,24 zl
PJlos,d,l łyko.jwcy
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ofeńa nr

1

V,/ykonawca : S ulo s

p ż o o.

02_01 1

Warszawa A . Jerozol mskie

1

07,

P

żyznana punkiacja

ofeńa nI4
Wykonawca: 4Ms,c V]ażanna Zięc]ak, Pioil Gałęzk, sławomil Kobie]a Robeń Rabęda

MARClNowlcE 41a , 66 600 Klosno odlzańskie, Pżyznana punklacja 89,80
oieńa nr

pki,

7

Wykonawca i Es E sp, z o,o, 02-676 Walsżawa ul, Poslęp u

21 ,

Przyzn ana pu n ktacja 89,80 pki

Zadanie nr 3

za najkorzystniejszą ofeńę została uznana ofeńa nl1 ,która użyskała najwyżsźąliczbę punktów przy
zastosowaniu jedynego kryteńum oceny jakim jest cena, Przyznana punktacja 100 pkt.

sULo sp, z o.o, Al. Jerożolimskie

107; 02-01,' Warszawa

cena jednostkowa brutto - 416,97 zt
PoZostd l

ofeńa

łykolJvłcyklo-7y 7io7yli o'ely w 1ir e,szy1 oostepowallJ zaranle

^l 3

ońz plzyzflana punktacja

n13

Vy'ykonawca] contenur PoLska sp,

zo, o,ul, PańyzantóW

23; 39-300 [lieLec

PEyznana punklacja 91,62 pkt
oferta nr4
Wykonawca: 4Ms,c Marzanna Zięciak, Pioll Gałęzki, slawomn Kobie a, Roberl Rabęda

N,IARClNoW]cE 41a , 66-600 Ktosno oożańskje Prżyżnana punktacja 86,92 pkt

oieną !I Z
Wykonawca: Es E s p, z o,o, 02-676 Wa rszawa ul Postępu

21

.

P

rzyzna na pu nkiacja 80, 1 4 pki,

zadanie nf 4

za najkorzystniejszą ofeńę została uznana ofeńa nr 3 ,która uzyskała najwyższą liczbę punktóW przy
żastosowaniu jedynego kryterium oceny jakim jest cena. Przyznana punktacja 'l00 pkt.

contenur Polska sp,z o.o. ul. Pańyzantów 23;39-300 Mielec
cena jednostkowa brutto 516,60 zł
Pozostal WYkonawcy którzy złoźyloieńy

W niniejszym postępowan]U

zać,anie ff 4 oraz plzyznana

.,^^

-s _,_-a=

---\---l )

pt]

nklacja

oferla nr

1

Wykonawca : SUlo

S

p ż o,o 02

01 1

Warszawa A], J erożolinrskje 1 07.

P lz

yżnana punktac]a

oferta nr4
Wykonawca:4lv4s,c, l\,4arżanna Z]ęclak Pjot Gałęzki, s]awomir Kobiela Robei( Rabęda

MARClNoWlCE 41a , 66 600 Krosno odrzańskie Przyznana punktacja 89,74
ofeńa nr

pkl,

7

Wykonawcai ESE sp

o,o.02_676 Warsżawa ul, Postępu 21. Plzyznana pUnktacja 89,55 pkt

Zadanie nr 5

za najkorżystniejszą ofeńę została użnana ofeńa nr 6,która uzyskała na.iwyższą liczbę pUnktów przy
zastosowaniu jedynego kryterium oceny jakim jest cena. Prżyznana punktacja 100 pkt,

,,HERMlG" s.c. 34J22 Wieprż }łidek 92A
cena jednostkowa brutto 4 028,25 zł

Pozosial Wykonawcy którży złozyll ofeńy
ofeńa nr

W niniejszym postępowan

u zada|ie ff 5 oraz przyżnana punkiacja

2

WykonawcaI Zakład Ś usarski,,EKo STAL" 98-105 Wodzierady JLrlanóW 5

Dllylldnd p_llGca 94 83 p(l
a-&nę-!r1
Wykonawca:4N4s,c, l\,4aż anna Zjęciak Pjoir Gałęzki, Sławomil Kobiela, Robed Rabęda

MARClNoW cE 41a, 66-600 Krosno odrzańskje, Przyznana punktacja 77,98 pkl
Qferla nr 5
Wykonawca: PoL osTEG sp, z o,o, 85467 Bydgoszcz ul, Deszczowa 65. Pżyznana pUnKacja 51 49 pk|.

zadanie nr 6

za najkolzystniej§żą ofeńę została uznana oleńa nr 2,która uzyskała najwyższą liczbę punktóW plży
za§tosowaniu jedynego kryterium oceny jakim jest cena. Przyznana punktacja 100 pkt,
-Wykonawca:
,,zakład Ślusarski,,EKo STAL"Julianóws; 98-'l05 Wodzierady

cena jednostkowa brutto 4 489,50 zł

)

-r.§__,,'a"q

Pozostalj Wykonawcy kiórzy złoży i ofeńy W n niejszym postępowaniu zadanie N 6 olaz plzyznana punktacja

Wykona!,vcai 4]\ls,c. Malzanna Zięciak, Piotr Gałęzk, Slawonr r Kobiela Robert Rabęda

V]ARC NowlcE

aEdę

41a

66-600 Krosno

odzańskie Pżyznana pLrnktacja 76,04

pkt,

!ć

Wykonawca:

PoL oSTEG sp, z

o

o 85-467 Bydgoszcz

U. Desżczowa 65, Pżyżnana punktacja 52,44 pki,

ofeńa nr 6
Wykonawca: HERMlG' s .c 34-122w

epż Nidek

92A, Prżyżnaiapunktacja 94,07 pkt

Termin , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawafta: nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
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