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NNrr  sspprraawwyy::  ZGO/ZP/08/2017                                  Jarocin, dnia 22.01.2018r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   

„Dostawę i montaż nowej prasy kanałowej do belowania surowców wtórnych  

i komponentów paliwa alternatywnego (pRDF) przez Zakład Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w ramach napraw gwarancyjnych”. 

 

 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1, złożoną 

przez: 

WENDE Recyclingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł 

Kościerzyce 41E, 49-314 Kościerzyce. 

Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane w SIWZ kryteria wyboru oferty – Cena 60%, Skrócenie czasu wykonania 

zamówienia – 20%, Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20%.  

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający poniżej 

przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert. 

 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

1) Cena oferty brutto  
2) Skrócenie czasu 

wykonania zamówienia  
3) Gwarancja 

   

Punktacja Uwagi 

1. 

WENDE Recyclingtech s.c. 

Ewa i Piotr Pantoł 

Kościerzyce 41E 

49-314 Kościerzyce 

 

1) 2.238.600,00 zł 

2) 126 dni 

3) 36 miesięcy 

 

1) 60 pkt  

2) 25 pkt  

3) 15 pkt  

Razem: 100 pkt. 

- 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa  

z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminu określonego  

w art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.  

W związku  z powyższym o terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony 

telefonicznie.  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  

z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony 

prawnej” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm). 

 

 

Do wiadomości: 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO WENDE Recyclingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł, Kościerzyce 41E,  

49-314 Kościerzyce. 
2. a/a. 


