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                                Bestwina, 12.03.2021r, 

             

     

 

 

                           

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 oraz art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2020) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, informuję, iż           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Bestwina” zadanie częściowe  nr 1 – „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Bestwina i ich transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku 

Białej przy  ul. Krakowskiej 315d” Zamawiający – Gmina Bestwina w dniu 12.03.2021roku dokonał wyboru 

oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,  złożonej 

przez nw. Wykonawcę: 

 

Konsorcjum Firm: PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała (Lider 

Konsorcjum), 

OPERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 

Cieszyńska 291,    43-384 Jaworze  (Członek Konsorcjum). 

 

W oparciu o kryteria wyboru oferty: cena ofertowa, aspekt środowiskowy, oferta w/w Wykonawcy została 

sklasyfikowana na drugiej pozycji w rankingu ofert. Oferta uzyskała łączną punktację w wysokości: 86,22 pkt.  

Wyboru oferty dokonano w wyniku uchylania się od zawarcia umowy oraz nie wniesienia zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę firmę ResQ Sp. z o.o., ul. Głęboka 62/4, 43-400 Cieszyn – 

pierwszego w rankingu ofert. 

 

Informacja o Wykonawcach,  którzy złożyli oferty w postępowaniu dla tej części zamówienia wraz ze 

streszczeniem i porównaniem złożonych ofert: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

 

Liczba punktów przyznana w 

kryterium:  

cena ofertowa 

zamówienia 

(brutto) 

(60 pkt) 

 

Liczba punktów przyznana 

w kryterium:  

Aspekt środowiskowy 

(40 pkt) 

 

Łączna ilość 

 punktów 

1 

 

ResQ Sp. z o.o. 

ul. Głęboka 62/4 

43-400 Cieszyn 

 

60 40 100 

2 

 

Sanit Trans Sp. z o.o. 

Międzyrzecze Górne 383 

43-392 Międzyrzecze Górne  

 

37,63 40 77,63 
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PHU OPERATUS Marian 

Krajewski,     ul. Cyniarska 38, 43-

300 Bielsko-Biała (Lider 

Konsorcjum) 

OPERATUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 

Cieszyńska 291,    43-384 Jaworze  

(Członek Konsorcjum) 

 

46,22 40 86,22 

 

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.bestwina.pl, 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

- a/a 
 

http://www.bip.bestwina.pl/

		2021-03-12T11:23:55+0100
	Artur Beniowski




