
Baranów,  dnia 13 stycznia 2022 r. 

 

SG.271.11.2021 

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE POD NAZWĄ 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” 

(po ponownej ocenie) 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294412/01 z dnia 1 grudnia 2021 r. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami),  Zamawiający - Gmina Baranów 

informuje, że w  prowadzonym postępowaniu oznaczonym znakiem sprawy SG.271.11.2021  wybrano  

do realizacji zamówienia, jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka 

cena brutto 615 962,00 zł 

która uzyskała łącznie 100,00 pkt (cena oferty brutto – 60,00 pkt, emisja spalin  - 30,00 pkt, termin 

płatności należności – 10,00 pkt). 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego zawarte  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nie podlega odrzuceniu.  Zamawiający dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie trzech kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ, tj. cena (60% oceny), emisja spalin (30% oceny) i termin płatności należności (10% 

oceny). Po odrzuceniu oferty Nr 1, za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, która uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 (60 + 30 + 10), będąc jednocześnie ofertą najtańszą – 615 962,00  zł. 

Cena oferty mieści się w środkach przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres oferenta 
Liczba pkt. w 

kryterium cena 

Liczba pkt. w 
kryterium 

emisja spalin 

Liczba pkt. 
w kryterium 

termin 
płatności 

należności 

Łączna 
punktacja 

oferty 

1. 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Adamowie Sp. z o.o. 
ul. Cmentarna 93, 21-412  Adamów 

OFERTA ODRZUCONA 

2. 
EKO-TRANS Sp. z o.o. 
Samoklęski 28, 21-132 Kamionka 

60,00 30,00 10,00 100,00 

3. 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bartosza Głowackiego 43,  
24-170 Kurów 

55,27 10,00 10,00 75,27 

 

W ó j t 

 

Mirosław Roman Grzelak 


