
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 

ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 05.02.2020 r. 
Nr sprawy ZZP.I/PZP/PN/D/2020.MA 

 

dot.: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: Dostawy 
pojemników na odpady (50 sztuk o pojemności 1100 l) (ogłoszenie o 
przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 505362-N-2020 dnia 
22.01.2020 r.). 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), informuję, że 
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 wyżej cyt. ustawy dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, wykluczono 0 
Wykonawców, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 1: ESE Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa. 
Oferta nr 2: EKOAWAL Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo. 

W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę nr 2 
firmy: EKOAWAL Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta jest 
najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (Cena – 100%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 
100,00 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa i 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

Punktacja przyznana Wykonawcom:  
Nr 

oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów  
w kryterium: Cena 

Łączna liczba 
punktów 

1. 
ESE Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa 

98,18 98,18 

2. 
EKOAWAL Sp. z o.o. 
ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo 

100,00 100,00 
 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do 
wysokości 28.000,00 zł brutto. Cena zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie 
przewyższa tę kwotę o 5.210,00 zł brutto. Zamawiający zwiększa kwotę jaką  
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej 
oferty, czyli 33.210,00 zł brutto. 
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 


