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Samodzielny Publiczny Za'klad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29
08-f10 Siedlce

Pismo : odpady komunalne I 153 12016 13 Siedlce dnia: 2016-1 1-03

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorrystniejszej oferff

Szanown:i Paristwo,

W zwi4zklzzakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh

Prrblicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po6n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

odbi6r oraz transport niesegregowanych ora segregowanych odpad6w komunalnych

z posesji SP ZOZ

infonnuj emy, iL najkor zystn i ej s z4 ofertg zlo Lryla fi rm a :

Zaklad Utylizacji Odpad6w Sp. z o.o.

Ul. Blonie 3. 08-110 Siedlce

za cenQ 204 308.58 zl

Uzas ad nienie wyb oru : naj korzystniej sza oferta

Zamaw iaj1cy wykluc zyl z po stgp owania:

Ln.: Nazwa i adres wYkonawcy: Uzasad nie nie wvkluczenia wykonawcy :

0

Streszczenie oceny i por6wnania zlo2onych ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena
aspekt
Srodow
iskowy

Termin realizacji
wywozu odpad6w

poza
harmonogramem

Razem

I
Zaklad Utylizacj i Odpad6w Sp.

z o.o,
Ul. lllonie 3 08-110 Siedlce (2)

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

I

REMONDIS Sp. z o.o.
Zawodzie 16 02-981

Warszawa (1)
56,14 20,00 10,00 86,14

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp,:
Nr oferty, n rwr i adres

wvkonawcv:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



Jednoczesnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze by6 zawarta, z

zastrzeLeniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorrystniejszej oferty"

Zamawiajqcy moze zawrzel umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed upf'wem terminu, o

kt6rym mowa powyzej, jeheli zachodz4 okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zamlwieh Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowiei

Publicznych c4rnno6ci Zamawiaj}cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wiei Publicznych pr4rsluguje odwolanie, z zastrzeheniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zamowief Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okreSlonych w art" 182 oraz art'

180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowiei Publicznych.
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