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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na
portalu UZP, w dniu 28.11.2014r. i otrzymało Nr 391874-2014 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Radomin na stronie www.radomin.pl - BIP – Zamówienia Publiczne - Przetargi 2014, a
także wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Wójt Gminy Radomin
ogłasza,
że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej
kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 poz. 907 ze zm.), na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin” złożono 3 oferty w terminie na składanie ofert.
Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Handlowe
Inwest-Satelit Dąbrowski Marek
ul. BP. Dominika 5/5, 81-402 Gdynia
Cena oferty netto 366 666,67 zł; cena oferty brutto 396 000,00 zł
Przyznana punktacja: 100 pkt
(kryterium ceny 95 pkt, termin płatności 5 pkt)
UZASADNIENIE
Zamawiający, w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.), wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zgodnie z powyższym oferta firmy Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Handlowe InwestSatelit Dąbrowski Marek ul. BP. Dominika 5/5, 81-402 Gdynia uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród
złożonych ważnych ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
Ponadto w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli:
Wykonawca nr 2 : Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12A, 85-436
Bydgoszcz, z siedzibą w Nadrożu 52, 87-515 Rogowo.
Cena oferty brutto 453 600,00 zł, netto 420 000,00 zł
Przyznana punktacja: 87,94 pkt (kryterium ceny 82,94 pkt, termin płatności 5 pkt)
Wykonawca nr 3 : ECO-SPEED, Leszek Bogdański, Kominy 6A, 87-300 Brodnica
Cena oferty brutto 430 012,80 zł, netto 398 160,00 zł
Przyznana punktacja: 92,49 pkt (kryterium ceny 87,49 pkt, termin płatności 5 pkt)
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych:
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono wykonawców ani nie odrzucono ofert.
Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, na podstawie art.
94 ust. 2 pkt 3 lit. a) może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.
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