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Zp.21.20 18 Somianka, dnia 4 lipca 2018r. 

ZA WIADOMIENIE 0 WYBORZE 


NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


Gmina Somianka, infonnuje ze w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 
z dnia 2] czerwca 20 18r. 0 wartosci nie przekraczajqcej wyraZonq w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Oz. U. z 20] 7 poz. ] 579 z p6in. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz Zarzqdzenia Nr 
]21KJ14 W6jta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka pod naZWq: Usuniycie z terenu Gminy Somianka 
wyrob6w zawierajqcych azbest- wymiana pokryc dachowych 
W przedmiotowym postypowaniu wplynylo 4 oferty. 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie kryterium oceny ofert zawartych w zapytaniu 

ofertowym. 

Lp. Nazwa Firmy Kryt. calkowita 

cena brutto 

-100 pkt 

1. Logistyka Odpad6w 

Sp. z 0.0. 

ul. Adama Mickiewicza 29 

40  085 Katowice 

89,29 pkt 

2. 

Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. 

ul. Marynarska 15 

02- 674 Warszawa 

92,59 pkt 

3. 

ECO-TEC Maciej Mqczynski 

ul. Twarda 44119 

00-831 Warszawa 

] 00,00 pkt 

http:Zp.21.20


Z.G.K GRONEK Sp. z 0.0. 

4. Mikorzyn 19 72,37 pkt 

87 - 732 Lubanie 

Uzasadnienie odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postcrpowania: 

Oferta nr 2 Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0., ul. Marynarska 15, 02- 674 Warszawa 

Zamawiaj<j.cy zgodnie z rozdzialem 8 ust. 4 pkt 2 zapytania ofertowego wymagal, aby oferta 

zabierala zezwolenie na transport odpad6w niebezpiecznych (wpis do rejestru podmiot6w 

wprowadzaj<j.cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj<j.cych odpadami 

prowadzonego przez Marszalka Wojew6dztwa) zgodnie z ustaw<j. z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz.992 z p6Zn. zm.) lub umowy z firm<j. transportow<j. posiadaj<j.c<j. 

zezwolenie na transport odpad6w niebezpiecznych (wpis do rejestru podmiot6w 

wprowadzaj<j.cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj<j.cych odpadami 

prowadzonego przez Marszalka Wojew6dztwa) - w przypadku korzystania przez Wykonawcy 
z uslug transportowych oraz umowy z zarz<j.dzaj<j.cym skladowiskiem odpad6w 

niebezpiecznych dotycz<j.c<j. unieszkodliwiania odpad6w zawieraj<j.cych azbest 

wraz z pozwoleniem zintegrowanym skladowiska. Oferta nie zawiera wymaganych 

zal<j.cznik6w. Oferta odrzucona. Wykonawca zostal wykluczony z postypowania. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w postcrpowaniu: 

Zamawiaj<j.cy informujy, ze wybrano jako najkorzystniejsz<j. oferty w postypowaniu - oferty nr 

3 zlozon<j. przez firmy ECO-TEC Maciej M<j.czynski, ul. Twarda 44119, 00-831 Warszawa. 

Wybrana oferta spelnia warunki formalne i merytoryczne udzialu w postypowaniu oraz 

uzyskala najwiyksz<j.liczby punkt6w (l00 pkt.) w oparciu 0 kryterium wskazane w zapytaniu 

ofertowym. Oferta Wykonawcy nie przekracza mozliwosci ani zamierzen finansowych 

Zamawiaj<j.cego. 
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