Znak sprawy: ZP.0272.11.2020
Domanice, dnia 23 grudnia 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający: Gmina Domanice, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej
dalej ustawą PZP zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Domanice w 2021 roku” jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta:
1) Puk Serwis - Sp. z o.o. - w zakresie części nr 1 postępowania;
2) Puk Serwis - Sp. z o.o. - w zakresie części nr 2 postępowania.

UZASADNIENIE
W dniu 16 grudnia 2020 roku o godz. 8:05 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Domanice w 2021 roku”, w którym zgłoszono następujące oferty
na zadnie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Domanice w 2021 roku”.
W terminie ofertę złożył:
1) w zakresie części nr 1 postepowania Puk Serwis- Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce,
REGON: 712 35 18 43, NIP: 821 22 39 709, który zaoferował:
a) cenę za odbiór 531 Mg odpadów komunalnych i zagospodarowanie 6 Mg odpadów
komunalnych cena brutto 377.017,20 zł, tj. najniższą cenę, za którą uzyskał 60 pkt,
b) termin płatności faktury: 28 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu, za który
uzyskał 40 pkt,
2) w zakresie części nr 2 postepowania Puk Serwis- Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce,
REGON: 712 35 18 43, NIP: 821 22 39 709, który zaoferował:
a) cenę brutto za odbiór i zagospodarowanie 18 pojemników: 4.782,24 zł, tj. najniższą
cenę, za którą uzyskał 60 pkt,
b) termin płatności faktury: 28 dni od daty dostarczenia faktury, za który uzyskał 40 pkt.
Z uwagi na powyższe okoliczności, oferty Puk Serwis- Sp. z o.o., uzyskały w każdej części
postepowania największą sumę punktów.
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