
 

 

 
      
GMINA FAŁKÓW 
 
Numer sprawy: ZP.271.9.2019                                                                                     Fałków, 2020-01-07 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. 
poz 1843) Gmina Fałków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr w BZP: 
635223-N-2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Fałków w 2020 roku” 
 
I.   Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ul. 

Łazienna 8, 26-200 Końskie za łączną kwotę zamówienia 627.162,68 zł brutto (słownie: sześćset 
dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) 

Uzasadnienie: 
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, nie podlega odrzuceniu i została wybrana jako najkorzystniejsza na 
podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
Zbiorcze zestawienie ofert:  
 

 
 
 
 
II. Informacja o odrzuceniach ofert i wkluczeniach Wykonawców 
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy  
 
III. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 
przedmiotowego zadania zostanie zawarta z zachowaniem terminów o których mowa w art. 94 ustawy, tj . w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób.  
 
IV. Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. od 
179 do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz 1843) 
 
  
 Z poważaniem 

/-/ Henryk Konieczny  
– Wójt Gminy Fałków 

 
 
 

Otrzymują 
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ul. Łazienna 8, 26-200 Końskie  
2. BIP 
3. Tablica ogłoszeń 
4. a/a 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto za całość 

zamówienia / 
przyznane pkt 

Częstotliwość 
odbioru 

odpadów 
(dodatkowe 
kryterium 

oceny ofert) /  
przyznane pkt 

Suma 
przyznanych 

punktów 

1 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. 

ul. Łazienna 8, 
26-200 Końskie 

627.162,68 zł / 
60,00 pkt 

3 razy na rok / 
00,00pkt 

60,00 pkt 


