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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Gmina Ustronie Morskie uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa pojemników do 

segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie” została 

wybrana oferta najkorzystniejsza, złożona przez firmę: 

 

BIELICZTRADE Piotr Bielicz 

Promyk, ul. Kielecka 23 

 

 26-067 Strawczyn 

 

Cena oferty brutto: 159.299,51 zł 

Dodatkowe informacje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena 

zaoferowana 
(brutto) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 100% 
 

1. 

„4M” M. Zięciak, P. Gałęski, R. 

Rabęda  
Spółka Jawna, ul. Gubińska 16  

66-600 Krosno Odrzańskie 

 

224.291,73 

 

71,02% 

2. ESE Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa 

171.190,17 
 

93,05% 

3. BIELICZTRADE Piotr Bielicz 
Promyk, ul. Kielecka 23, 26-

067 Strawczyn 

 
159.299,51 

 

 
100% 

4. „EKO-AWAL” Jolanta i Kazimierz 
Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 

Rekowo Górne 

 
175.254,09 

 

 
90,90% 

 
Uzasadnienie:  
 

Firma  BIELICZTRADE Piotr Bielicz, Promyk, ul. Kielecka 23, 26-067 Strawczyn 

zaproponowała realizację zadania w kwocie 159.299,51 zł brutto. W wyniku badania i oceny ofert   

w kryterium cena, oferta otrzymała 100 pkt. Jest ważną i najkorzystniejszą cenowo ofertą, która 

wpłynęła na realizację zadania oraz jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a zawiadomienie to 

zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. 

Nadmieniam, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) Zamawiający może zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2.      

       Zamawiający 
(podpis na oryginale) 

                


