
Janowice Wielkie, dn. 12 marca 2014 r.. 

Gmina Janowice Wielkie 

58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 

75-75-15-124/185/285, fax.: 75-75-15-124/185/285 

e-mail: gmina@janowicewielkie.eu 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.  

 

„Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych 

na terenie Gminy Janowice Wielkie” 
 

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje: 

 

I. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ), jedynym kryterium wyboru jest 

najniższa cena brutto ze złożonych ofert.  

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez:  

 

„Simeko Sp. z o.o Al. Jana Pawła II 33 58-520 Jelenia Góra NIP-611-24-85-951, Regon 231180150  

 

Uzasadnienie: W/w wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz warunki określone w SIWZ. 

Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert i otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena 

brutto  „cena=100 pkt” tj. 100 pkt. 

Złożona oferta Nr 1 z najniższą umowną ceną za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia w 

wysokości brutto 885.600,00 PLN netto 820.000,00.PLN otrzymała 100,00 punktów. 

 

Nr 

oferty 
Nazwa/Firma i adres Wykonawcy Cena oferty w zł 

brutto 
Łączna liczba 

punktów 

Wykonawcy 

1 Simeko Sp. z o.o Al. Jana Pawła II 33 58-520 

Jelenia Góra NIP-611-24-85-951, Regon 231180150 
      885.600,00 100pkt 

2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i 

Handlowe „Com-D” Sp. z o.o 59-400  Jawor ul. 

Poniatowskiego 25 NIP695-000-17-73 Regon 

390044713 

      938.500,00 94,36pkt 

 
II. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 

III. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
 

IV. o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta: 

Umowa może być zawarta  na podstawie  art. 94  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 

V. Informacja o poprawieniu oferty: 

W niniejszym postępowaniu nie poprawiano żadnej oferty. 
 

VI. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane było na portalu centralnym Urzędu Zamówień Publicznych – w BZP 

65564 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014  r. ;, na stronie internetowej Gminy dniu 25.02.2014 r.oraz 

wywieszone zostało w dniu 25.02.2014  r.. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie. 

 

 

 

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 

          /-/KAMIL KOWALSKI 

 


