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Suchedniów, dnia 27.11.2017 r.
wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gmina Suchedniów z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5.26 - ł30 Suchedniów. informuje.
iż w dniu 07.11.2017 r. o godzinie 10:20 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz'lcyeh od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych wchodzących w sklad Gminy Suchedniów
w 2018 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zhiórki Odpadów Komunalnych do
dnia 31.12.2017 r. i prowadzenie PSZOK w 2018 r." numer postępowania:
GN1.271.11.20 17 r.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia ofert Zamawiający przystąpił do badania i oceny olert. które
zakończono w dniu 27.11.2017 r.

Stosownie do postanowień zawartych wart. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 styczna 2004 r. Zamawiający informuje. że w przedmiotO\\ym postępowaniu ofertę
z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Ilość punktów
w kl").terium

środo\'",isko\\')'1U - Ilość

Nun\-'u Ilość punktów posiadanie punktów Ilość
Numer

i adres
uzyskan)'ch w samochodów do w klJ.tcrium punktówoferty Wykonawcy kr)'łcrium cena odbioru odpadów termin "!cznieofertowa brutto komunalnych płatności

spełniających normy faktury
emisji spalin min. Euro

5
••EKOM"

I.
MaciejczykSp. J. 60.00 30.00 10.00 100.00ul. Zakładowa29.
26 - 052 Nowinv.

Oferty pozostałych Wykonawców zostały ocenione następująco:
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Ilość punktów
w kryterium

środowiskowym - Ilość

Nazwa
Ilość punktów posiadanie punktów Ilość

Numer i adres
uzyskanych w samochodów do w kryterium punktów

oferty Wykonawcy
kryterium cena odbioru odpadów termin łącznie
ofertowa brutto komunalnych płatności

spełniających normy faktury
emisji spalin min. Euro

5
WYWOZ

NIECZYSTOŚCI
STALYCH

BRATEK Ryszard
2. Pogorzelski ul. 58.61 30,00 10.00 98,61

rvlościckiego 28,
26 - 110

Skarżysko -
Kamienna

Miejscowość i data Suchedniów 2017-11-27

Rozdzielnik:
I/Wykonawcy .2
2/S1rona internetowa (BlP).
3/GNI ala.
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