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Dot. zamówienia nr ZP-04-2020 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz art. 92 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), Zamawiający –  Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z podziałem na części ”– dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty na część I i II przedmiotu zamówienia którą została oferta Nr 1 
złożona przez Wykonawcę: 
Na Część 1 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości 
szacunkowej 250Mg.  
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski , ul. Nad Drwiną 33, 30-841 
Kraków – za cenę 200 000, 00 zł netto 
Na Część 2 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości 
szacunkowej 250Mg. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski , ul. Nad Drwiną 33, 30-841 
Kraków – za cenę 300 000,00 zł netto 
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 
Wybrana oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert: cena – 
60%, ilość kontenerów podstawionych do dyspozycji zamawiającego – 20% oraz czas realizacji 
odbioru odpadów - 20% i otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze wzorem 
opisanym w pkt 17 SIWZ. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp, 
Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
Jego oferta nie podlega odrzuceniu.  
 
Część 1 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości szacunkowej 
250Mg. 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena 

Liczba pkt w 
kryterium 

 ilość kontenerów 
podstawionych do 

dyspozycji 
zamawiającego 

Liczba pkt w 
kryterium czas 

realizacji 
odbioru 

odpadów 

Łączna 
punktacja 

 
1 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MIKI” Mieczysław Jakubowski , ul. 

Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków 

 
60,00 

 
20,00 

 
20,00 

 
100,00 

 
Część 2 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości szacunkowej 
250Mg. 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena 

Liczba pkt w 
kryterium 

 ilość kontenerów 
podstawionych do 

dyspozycji 
zamawiającego 

Liczba pkt w 
kryterium czas 

realizacji 
odbioru 

odpadów 

Łączna 
punktacja 

 
1 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MIKI” Mieczysław Jakubowski , ul. 

Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków 

 
60,00 

 
20,00 

 
20,00 

 
100,00 

 
 

Prezes Zarządu 
         Andrzej Maksymiuk 


