
Ostróda, dnia 26 czerwca 2013r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: 

AD.271.1.2013 

w postępowaniu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 

nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady – z terenu Sektora I położonego na terenie Związku Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, 

obejmującego gminę Godkowo, gminę Miłakowo, gminę Morąg, gminę Małdyty, 

gminę Zalewo i gminę Miłomłyn. 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Oferta Nr 2 - złożona przez Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z 
o.o. Morąg z siedzibą w Morągu, ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg, 2) Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku, ul. Piłsudskiego 6, 14-400 
Pasłęk, 3) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z 
siedzibą w Rudnie, ul. Stępowskiego 10 14-100 Ostróda – z siedzibą w Ostródzie 
adres: 14-100 Ostróda ul. Stępowskiego 10 - cena brutto 7.615.061,68 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w firmę uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach 
kryterium cena. Oferta spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy informuje, iż w prowadzonym postępowaniu 
złożono następujące oferty, którym przyznano punkty w kryterium cena: 



Nr 
oferty 

Nazwa/Firma albo imię i nazwisko 
Wykonawcy, siedziba albo miejsce zamieszkania 
i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w 
kryterium cena 100% 

1 KOMA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sikorskiego 19c,  
19-300 Ełk 

84,17 

2 Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. Morąg z siedzibą w 
Morągu, ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg, 2) 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. z siedzibą w Pasłęku, ul. Piłsudskiego 6, 14-
400 Pasłęk, 3) Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z 
siedzibą w Rudnie, adres: 14-100 Ostróda ul. 
Stępowskiego 10  

100 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Zamawiający informuje, 
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą odbędzie się po upływie 10 
dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia – zgodnie z treścią art. 94 
ust. 1 pkt 1 ) Ustawy. 

 

                                                                   Krystyna Dobkiewicz 

                                                                  Dyrektor Biura Związku    

 

 

 

 

 

 


