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    Zp.11.2018                                                                           Somianka, dnia 14 marca 2018r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

          Gmina Somianka, informuje że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego                                              

z dnia  2 marca 2018r r. o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego oraz na podstawie Zarządzenia Nr 12/K/14 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 

kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych      

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Urzędzie Gminy Somianka pod 

nazwą: „Wykonanie przeglądu ekologicznego składowiska odpadów w miejscowości 

Janki”  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 4 oferty. 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie kryterium oceny ofert – 100 % cena (100pkt) 

Lp. Nazwa Firmy Kryt. cena brutto 

– 100 pkt 

Uwagi 

1. 

Eko – Efekt Sp. z o.o. 

ul. Modzelewskiego 58A lok. 89 

02 – 679 Warszawa 

100 pkt 

(19 680,00 zł) 

 

oferta ważna 

2 

Stowarzyszenie Eko – Biegły 

ul. Purkyniego 1 

50 – 155 Wrocław 

84,66 pkt 

(23 247,00 zł) 

 

oferta ważna 

3. 

NAVITAS Zakład Ekspertyz 

ul. M. Rataja 7 

07 – 410 Ostrołęka 

 

----------------- 

 

 

wykluczony 



4. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

INŻYNIERYJNO – 

USŁUGOWE INŻYNIERIA 

PRO-EKO Sp. z o.o. 

ul. Strażacka 37 

43 – 382 Bielsko - Biała 

 

-------------------- 

 

 

wykluczony 

 

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

 

Oferta nr 3   NAVITAS Zakład Ekspertyz, ul. M. Rataja 7, 07 – 410 Ostrołęka 

Zamawiający zgodnie z rozdziałem VIII zapytania ofertowego wymagał, aby oferta zawierała 

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie potwierdzonych za zgodność                         

z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Oferta złożona przez Wykonawcę nie zawiera 

wymaganych dokumentów. Wykonawca został wykluczony z postępowania. 

 

Oferta nr 4  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO – USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-

EKO Sp. z o.o., ul. Strażacka 37,   43 – 382 Bielsko - Biała 

Zamawiający zgodnie z rozdziałem VIII zapytania ofertowego wymagał, aby oferta zawierała 

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie potwierdzonych za zgodność                         

z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Oferta złożona przez Wykonawcę zawiera 

referencje niepotwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawca został wykluczony                            

z postępowania. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: 

 

Zamawiający informuję, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę Eko 

– Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58A lok. 89, 02 – 679 Warszawa . 

Wybrana oferta spełnia warunki formalne i merytoryczne udziału w postępowaniu oraz 

uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu 

ofertowym. Oferta Wykonawcy nie przekracza możliwości ani zamierzeń finansowych 

Zamawiającego.   

 

                                                                                                         WÓJT 

                                                                                            /-/ Andrzej Żołyński 


