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Tarnawatka, 14-01-2022 

Gmina Tarnawatka  

ul. Lubelska 39 

22-604 Tarnawatka 
 

Dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 

2022 roku”: IR.271.10.2021.MT 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019  ze zm.), na zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2022 roku” 

 
Znak sprawy: IR.271.10.2021.MT 

Termin składania ofert minął w dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 
 
Przedmiot zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych  od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2022 roku” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej SWZ) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę  

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z wzorami 
opisanymi w SWZ 
 
Zgodnie z art. 247 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz treścią Rozdział XVI SWZ – „Opis kryteriów oceny ofert z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, wybrana została oferta najkorzystniejsza, to jest ta, która 
otrzymała największą liczbę punktów w oparciu o obowiązujące kryterium wyboru ofert „cena” – waga 60,00 pkt., oraz 
kryterium „termin płatności” – waga 40,00 pkt. 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

I. Oferta „nr 1” 
Oferta „nr 1” została złożona przez wykonawcę  

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce 
 
Cena oferty brutto wynosi – 718 867,00 złotych 
Termin płatności – 30 dni 
 
Punktacja oferty: 
1. Kryterium cena – 60,00 punktów 
2. Kryterium termin płatności – 40,00 punktów 
Łączna punktacja oferty – 100,00 punktów 
 
Oferta została sklasyfikowana na miejscu pierwszym 
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II. Oferta „nr 2” 
Oferta „nr 2” została złożona przez wykonawcę  

 
ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan, Łaszczówka, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski 
 
Cena oferty brutto wynosi – 793 111,50 złotych 
Termin płatności – 30 dni 
 
Punktacja oferty: 
1. Kryterium cena – 54,38 punktów 
2. Kryterium termin płatności – 40,00 punktów 
Łączna punktacja oferty – 94,38 punktów 
 
Oferta została sklasyfikowana na miejscu drugim 
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być  

zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Każdej stronie postępowania przysługują środki ochrony prawnej wykazane w Dział IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
 

 

Wójt Gminy Tarnawatka 
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