OŚN.271.2.2020
Pabianice, dnia 24.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, działając na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta Wykonawcy:
Eko Region Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
Cena oferty: 2 937 600,00 zł

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) i uzyskała łącznie 85 punktów (85 ze 100) w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. W
ww. postępowaniu została złożona jedna oferta (w terminie do składania ofert) i jest to oferta
najkorzystniejsza. Szczegóły oferty wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach
oceny ofert oraz łączną punktacją zawiera tabela poniżej:
Tabela: Szczegóły oferty wraz z przyznaną punktacją:
Nr Firmy i adresy
ofer Wykonawców
ty

1.

Eko Region
Sp. z o.o.
97-400
Bełchatów,
ul. Bawełniana
18

Punkty (p) w
kryterium:
Cena oferty
(zł brutto)

2 937 600,00 zł
60 p

Punkty (p) w
kryterium:
Dysponowanie
pojazdami do
odbioru
odpadów
komunalnych
spełniającymi
normy emisji
spalin EURO 6
Tak (1 pojazd)
15 p

Punkty (p) w
Punkty (p)
łącznie
kryterium:
Deklaracja
przygotowania w
czasie realizacji
umowy 2
artykułów
prasowych
dotyczących
segregacji
odpadów
Tak
10 p

85p

Termin
wykonania
zamówieni
a
I warunki
płatności

Zgodnie z
zapisami
SIWZ

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp,
umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.

Wójt Gminy Pabianice
/-/Marcin Wieczorek

