
 
                                        OGŁOSZENIE 
                                       o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zawiadamia, że wyniki postępowania    
 przetargowego prowadzonego pn. „ Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie   
 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności  
 155 940 m3 ( kwatera nr 1 ) ”. Numer sprawy: 249044-2014 przedstawiają się następująco: 
 
 Do w/w postępowania złożono 5 ofert: 
 
     1. Oferta nr 1:  „ECO-TEAM” Sp. z o.o. sp.k. ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa.  
         Cena netto ( bez VAT ):  4.448.400,00 zł 
         stawka podatku VAT: 23%    
         Cena brutto ( z VAT ):    5.471.532,00 zł 
         Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała  69,78 pkt 

 
2. Oferta nr 2:  Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. ul. Matemblewska 27, 80- 283 Gdańsk. 

         Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24  
         ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż nie wyraził w terminie związania ofertą  
         zgody na dalsze przedłużenie okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności  
         wadium.    
         Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się za  
         odrzuconą ( art. 89 ust.1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ). 
 
     3. Oferta nr 3:  Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica. 
         Cena netto ( bez VAT ):  3.104.268,00 zł 
         stawka podatku VAT: 23%    
         Cena brutto ( z VAT ):    3.818.249,64 zł 
         Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt 
 

4. Oferta nr 4:  PROBUD Jarosław Dąbrowski ul. Soplicy 19, 97- 500 Radomsko. 
         Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24  
         ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż nie wyraził w terminie związania ofertą  
         zgody na dalsze przedłużenie okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności  
         wadium.    
         Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się za  
         odrzuconą ( art. 89 ust.1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ). 
 

5. Oferta nr 5:  PHU RAD BUD Zimoch Włodzimierz ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko. 
         Cena netto ( bez VAT ):  3.980.499,51 zł 
         stawka podatku VAT: 23%    
         Cena brutto ( z VAT ):    4.896.014,40 zł 
         Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 77,99 pkt 
 
         Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez:   
         Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica.                        
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