
 

Nr sprawy: 17/15/13 

                   

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:   
 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. 

 

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejsze zostały wybrane oferty firm:  

 
Cz. I zad.   

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora I, obejmującego 

obszar terytorialny Gminy Cieszków: 
 

CHOMA S.C. Rafał Choma, Marcin Choma, ul. Tadeusza Kościuszki 54, 56-330 Cieszków  

z ceną ofertową : 431.240,76 PLN brutto. 
 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta złożona przez w/w wykonawcę została 

sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona na tę część zamówienia. 

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowanie zadania. 
 

 

Nr 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty brutto 

- z otwarcia ofert 

Streszczenie oceny i 

porównanie złożonych ofert 
Liczba punktów w kryterium : cena 

– 100 % 
 

2 CHOMA S.C.  

Rafał Choma, Marcin Choma 

ul. Tadeusza Kościuszki 54 

56-330 Cieszków 

431.240,76 100,00 

 

 
Cz. II zad. 
  

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora II, obejmującego 

obszar terytorialny Gminy Kobylin: 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41,  

63 – 700 Krotoszyn  z ceną ofertową : 935.220,60 PLN brutto. 
 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta złożona przez w/w wykonawcę została 

sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona na tę część zamówienia. 

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zadania. 
 

Nr 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

brutto 

- z otwarcia ofert 

Streszczenie oceny i 

porównanie złożonych ofert 

Liczba punktów w kryterium :  

cena – 100 % 
 

3 Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Rawicka 41 

63-700 Krotoszyn 

935.220,60 100,00 

 

 

 
 



 

 

2 

 

 

Cz. III  

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora IV, obejmującego 

obszar terytorialny Gminy Krotoszyn: 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41,  

63 – 700 Krotoszyn  z ceną ofertową : 8.374.590,00 PLN brutto. 
 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta złożona przez w/w wykonawcę została 

sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona na tę część zamówienia. 

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowanie zadania. 
 

Nr 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

brutto 

- z otwarcia ofert 

Streszczenie oceny i 

porównanie złożonych ofert 

Liczba punktów w kryterium :  

cena – 100 % 
 

3 Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Rawicka 41 

63-700 Krotoszyn 

8.374.590,00 100,00 

 

 

Cz. IV.  

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora VI, obejmującego 

obszar terytorialny Miasta Sulmierzyce: 
 
 

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z 

ceną ofertową: 299.613,60 PLN brutto. 
 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta złożona przez w/w wykonawcę została 

sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona na tę część zamówienia. 

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zadania. 
 

Nr 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

brutto 

- z otwarcia ofert 

Streszczenie oceny i 

porównanie złożonych ofert 

Liczba punktów w kryterium :  

cena – 100 % 

4 Zakład Oczyszczania i Gospodarki 

Odpadami „MZO” S.A. 

Ul. Wiejska 18 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

299.613,60 100,00 

 

 

Cz. V  

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora VII, obejmującego 

obszar terytorialny Gminy Zduny: 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41,  

63 – 700 Krotoszyn  z ceną ofertową : 916.839,00 PLN brutto. 
 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta złożona przez w/w wykonawcę została 

sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Jest to oferta najtańsza spośród złożonych ważnych ofert, 

a cena była jedynym kryterium oceny ofert. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć  na sfinansowanie zadania. 
 

 

Nr 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty 

brutto 

- z otwarcia ofert 

Streszczenie oceny i 

porównanie złożonych ofert 

Liczba punktów w kryterium :  

cena – 100 % 

1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„JANMAR” January Bella 

ul. Kobylińska 2B/23 

63-700 Krotoszyn 

1.412.694,00 64,90 



 

 

3 

 

3 Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Rawicka 41 

63-700 Krotoszyn 

916.839,00 100,00 

4 Zakład Oczyszczania i Gospodarki 

Odpadami „MZO” S.A. 

Ul. Wiejska 18 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

1.064.958,30 86,09 

 
 

Krotoszyn 2013-09-06  

 

Przewodniczący Zarządu                   Członek Zarządu 

Związku Międzygminnego 

„EKO SIÓDEMKA” 

 

/-/ Ewa Obal  

 

Związku Międzygminnego  

„EKO SIÓDEMKA” 

 

/-/ Ignacy Miecznikowski  

 

 

Z  


