Kunów, dnia 28.07.2020 r.

Znak sprawy: ZP.I.271.6.2020

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.6.2020
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu
gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.” (Numer ogłoszenia: 561933N-2020; data zamieszczenia: 14.07.2020 r.)
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) Zamawiający - Gmina Kunów
informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.6.2020
pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od
01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.”.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się
kryteriami: ceny brutto - 60%, czasu na realizację zgłoszonej reklamacji - 10% oraz akcje
edukacyjne w szkołach i przedszkolach - 30%.
I. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr
oferty

1

2

Nazwa i adres
Wykonawcy

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
ul. A. Hedy ps. „Szary”
13A
27-400 Ostrowiec Św.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
„FART-BIS” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

Cena ofertowa brutto
w zł. / liczba pkt

Kryterium
czas na
realizację
zgłoszonej
reklamacji /
liczba pkt

Kryterium akcje
edukacyjne
w szkołach
i przedszkolach /
liczba pkt

801.678,60
59, 48 pkt

8 godzin
10 pkt

28 godzin
30 pkt

794.758,50
po dokonaniu poprawy
oczywistych omyłek
rachunkowych
60 pkt

8 godzin
10 pkt

28 godzin
30 pkt

Łączna liczba
pkt we
wszystkich
kryteriach

99,48 pkt

100 pkt

II. Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce. Wykonawca

zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 794.758,50 zł. (słownie:
siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100
brutto), czas na realizację zgłoszonej reklamacji wynoszący 8 godzin, oraz akcje
edukacyjne w szkołach i przedszkolach w wymiarze 28 godz. Podstawa prawna wyboru
oferty: art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
III. Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta spełniająca wszystkie wymagania ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także
o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
IV. Zamawiający z przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego z Wykonawców.
V. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty.
VI. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
VII. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewidział
w niniejszym postępowaniu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VIII. Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Lech Łodej

