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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 

Dotyczy: postępowania Nr BZ/ZP.03/03/02/22 na: „Dostawę fabrycznie nowych pojemników  

z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnych   

dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., na podstawie  

art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, informuje, o:  

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 2:  

Contenur Polska Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 18 

39-300 Mielec 
 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 pkt. w oparciu o kryteria określone  

w rozdz. XX pkt. 1 SWZ tj. całkowita cena oferty brutto – 80%, termin dostawy – 10%, okres 

gwarancji – 10% a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

Punktację przyznana ofertom Wykonawców w ramach każdego z kryterium oceny ofert,  

jak również łączną punktację prezentuje poniższa tabela. 

 

2. Punktacja przyznana ofertom: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Całkowita 

cena oferty 

brutto 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

całkowita 

cena oferty 

brutto 

Termin 

dostawy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

termin 

dostawy 

Okres 

gwarancj

i 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

Łączna liczba 

punktów 

1 

„4M” M. Zięciak,  

J. Gałęska, P. Gałęski,  

R. Rabęda Sp. J. 

ul. Gubińska 16 

66-600 Krosno Odrzańskie 

1.304.630,25 zł --- 
do 20 dni 

roboczych 
--- 24 m-ce --- 

Oferta nie 

podlega 

ocenie 

2 

Contenur Polska Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 18 

39-300 Mielec 

1.082.109,11 zł 

/cena po 

poprawieniu 

omyłki 

rachunkowej/ 

80,00 pkt. 
do 10 dni 

roboczych 
10,00 pkt. 24 m-ce 10,00 pkt. 100,00 pkt. 

3 

EKOAWAL Sp. z o.o. 

ul. Pucka 24 

84-100 Błądzikowo 

1.175.283,45 zł 73,66 pkt. 
do 10 dni 

roboczych 
10,00 pkt. 24 m-ce 10,00 pkt. 93,66 pkt. 

 

 

 

 

 

    PREZES ZARZĄDU 

Sylwia Wojciechowska 
 


