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WISR.271 .2.1.02.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKOPRZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podst:rwte art.92 ust.1 ustawy z29 stycznia2\}4 r. - Prawo zamowięipublicznych
(Dz. U. z20I0 r. Nr 113,poz.]59 zpoŹn. zm.) informuję,Że WprzeprowadzonymprzezGminę
Bartniczka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego
na wyłonienie wykonawcy usługi pn': ''Odbieranie i zagospodarowanie staĘch odpadów
komunalnych z terenu gminy Bartniczka'', wybrano jako najkorzystniejsząofertę nr 3, zŁoŻoną
ptzez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o.

Brodnica, ul. Gajdy 13, 87 - 300 Brodnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Wymieniol'ry W1,|ęg11;1wca zrea|izuje usługę za cęnę _ 525.7O3,59 zł. Brutto"
oferta wymienionego powyzej Wykonawcy zostałauznanazanajkorzystniejsząna podstawie
kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskała
łacznąliczbę punktów - 400 (krflerium : cena). oferta ta spełnia wymagania określone w SIWZ.

Jednocześnte zamawiający informuje, Że w postępowaniu tym złoŻono następujace oferty
Nr 1. Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych Spółka Z o. o. W Lipnie ul. K. Wyszyński ego 47 ,

87 - 600 Lipno _Łącznaliczba otrzymanych punktów _340,32 9kryterium: cena),
Nr 2. MAl'BUl) 'I-echnik Budownictwa Mateusz Wiśniewski ul. Kornatki]a13 - 300 Nowe

Miasto Lubarvskie - oferta wykluczona,
Nr 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z o' o. ul. Gajdy 13,87 - 300 Brodnica

- łącznaliczba otrzymanych punktów - 400,00 ( kryterium: cena).
Na podstawie art. 89 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zostały oferty

następujących Wykonawców : - nię odrzucono zadnej oferty.

Na podsLirwle art.24 ustawy - Prawo zamowień publicznych z postepowania wykluczono
ofertę Nr 2.

Ziil ;rawiiLi:1cy zawiadamia równteŻ, iŻ zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
zamówieti pr-rbliczrr1'ch, w przypadku niezłozenia odwołania umowa w sprawie zamówienia

zawiadomienia, na zasadach określonych w SIWZ.

otrzymują:
1. Przędsit '.;iorstrł'cl Usług Komunalnych w Lipnie Spółka Z o. o.

ul. K. \\ I szyrisli i cgo 47 ,87 - 600 Lipno.
2. Przedsiębiorstrr'o Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

ul. Gajdy 13, 87 - 300 Brodnica.
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