Słupia, dnia 16 grudnia 2020 roku

Gmina Słupia
RIGKiOŚ.271.25.2020.JJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
terenie Gminy Słupia”, o wartości zamówienia na kwotę 615 600,00 PLN brutto.
Oferta w/w Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią SIWZ, została złożona
przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w związku z tym nie podlega
wykluczeniu. W wyniku oceny uzyskała przy kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia i termin
płatności faktury – 100 % - 100,00 pkt.
W poniższej tabeli podajemy nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert.

Nr
oferty

1.

Nazwa (firma), siedziba i adres
Wykonawcy

EKO-REGION Sp. z o.o..
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Ilość
uzyskanych
punktów w
kryterium –
cena
brutto
przedmiotu
zamówienia
60,00

Ilość
uzyskanych
punktów
w kryterium –
termin
płatności
faktury

Suma
uzyskanych
punktów
w każdym
z kryterium

40,00

100,00

Uwagi

Oferta
wybrana

W wyniku badania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych
na terenie Gminy Słupia” nie wpłynęły oferty złożone przez Wykonawców podlegających
wykluczeniu oraz oferty podlegające odrzuceniu.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) informuje, iż umowa
w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 16 grudnia 2020 roku.
Wójt Gminy Słupia
/-/ Mirosław Matulski
Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136, 96-128 Słupia
www.slupia.com.pl e-mail:gmina@slupia.com.pl
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: x52urx05pw
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

