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wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZP.PN. 02.Ż013 doĘczącego o,Odbioru i
zagospodarowania odpadów z terenu gminy Sieroszewice ''

1 . Działając na podstawi e art' 92 ust. l pkt. l ) Prawa zamówięil publicznych Zamawiający informuj e'
że w prowadzonym postępowaniu w trakcie powtórzonej czynności badania i oceny ofert wybrano do
r ealizacji zamówien ia naj korzystn iej szą ofertę zŁoŻoną przez Wykonawcę :

Nazwa wybranego wykonawcy:
1. Firma Usługowo Handlowa

JARTEX
Szczepan Jarantowski
ul. Zakopiańska 12
62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru:
W prowadzonym postępowaniu w wyniku zŁoŻonego przez Firmę JARTEX odwołania do Prezesa
Krajowej Izby odwoŁawczej przy PTezesie Urzędu ZamówlęnPublicznychZamawiĄący
uwzględniając zarzuty podniesione w w.w. odwołaniu postanowił powtorzyc czynność badania
i oceny ofert. W wyniku dokonanych ustaleń oraz vzyskanych w trybie afi..87 ustawy pzp
wyjaśnień postanowiono uwzględnió zarzuty i wybraó jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
JARTEX

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofefty

2.DziaŁając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. Ż)Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
ze w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofeĘ.

3. Działając na podstawie art.9Ż ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówien publicznych Zamawiający informuje,
ze w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczen i żadni wykonawcy.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto) Punkty

Firma Usługowo Handlowa
JARTEX Szczepan Jarantowski
ul. Zakopianska 12

62-800 KALISZ
I l 7.594.00 r 00.00

2.

EKO REGION Sp. z oo
97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18 I 36t 003,76 60.07
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4. Działając na podstawi e art. 92 ust. l pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności po upĘrvie 10 dni od dnia przesłania w formie pisemnej niniejszego zawiadomienia o
wyborze naj korzystniej szej ofeĄ.

Środki ochrony prawnej

Szczegółowe informacje doĘczące odwołań znajdujq się w dziale VI rozdział ]- 3 ustawy zdnia 29.01.2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2010r, Nr ] 13, poz. 759 z póź. zm.) oraz w Specyfikacji Istotnych warunków Ząmówienia

otrzymujq

1 Firma Usługowo Handlowa
JARTEX
Szczepan Jarantowski
ul. Zakopiańska 12
ó2-800 Kalisz

Ż. EKo REGIoN Sp. z oo
97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18

Kierown ik Zamawiaj ącego
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