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I I Serce do Srodowiska

erzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. oabrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Pofkowice, dnia 28.04.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zad.'l

ORAZ

UNIEWAzNIENIU POSTEPOWANIA dIA ZAd. 2

ZamawiajEcy, tj. PzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., 59-100 Polkowice na podstawie art. 253 ust.
1 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 ze zm.) informuje,
2e w wyniku postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:
zadanie pod nazwq ,,Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w / w podziale na dwa zadania/".
Zadanie nr 1 :

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
al z ezyszczenia ulic iplac6w kod200303
b) ze studzienek kanalizacyinych kod 20 03 06
c) skratki kod 19 08 01
d) zawarto6ci piaskownik6w kod 19 08 02
e) opakowania z papieru i tektury kod1501 01
f) opakowania ze szkla kod 15 0l 07
g) opakowania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady opakowanlowe kod

15 01 08
h) odpady ulegaiqce biodegradacii kod200201,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 0l

dokonano wyboru zgodnie z art. 239 ust. 2 wA^, ustawy jako najkozystniejszej oferty Vwkonawcy tj.
Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
z cenq oferty brutto w wysokosci 409 288,68 zl oez z warunkami platnosci 30 dni od daty doreczenia f-ry.

W /v Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odzuceniu, a cena oferty nie pzekracza Srodk6w
zabezpieczonych paez Zamawi4+cego na rcalizaqe zam6wienia. Oferta w/w \ rykonawcy jest ofertq
najkorz ystniejszE i uzyskala najwyzszE liczbe punktow zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Zamawiajecy, tj. Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.o., 59-100 Polkowice na podstawie art.255 pkt.
1) ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r, Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 ze zm.) informuje,
2e w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.:

,,Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w, w podziale na dwa zadania/" uniewatniono postepowanie dla
zad, Nr 2

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleje sllnlkowe, przekladnlowe lsmarowe kod 13 02 08'.
poniewa2 nie wplynqla 2adna oferta.
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Kaplttl Zrkladowy:
137.889.300 PLN

Sqd Rejonowy dla Wrcclawia
Fabryenej
\Ne lt/iocfawiu lx \tldziat
Gospodarczy K€iowego
Rejestru Sqdowego

t{lP: €92{0G.12-19
REGOT{: 390558659

Konto:
Sanlander Bank Polska Sp6lka
Aksyjna O/Polkovrice
nrkonta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Tolotony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (78) 846 29 60

www.pgm-polkowlce.com.pl

o-mall: p9m@pgm-polkowicr.com.pl
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lrliei3klel 3p. z o.o.
ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowic€


