
    

                                                                                                           

Stawiguda, dnia 27.12.2016r. 

 

Gmina Stawiguda 

ul. Olsztyńska 10 

11-034 Stawiguda 

tel. 089 51-26-475, fax 089-51-26-910 

NIP  739-384-15-84 

REGON 510743195 

Strona: www.stawiguda.pl 

E-mail: stawiguda@stawiguda.pl 

 

 
DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 

BiZ/OŚiP.271.1.17.2016 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 
Dotyczy: Postępowanie BiZ/OŚiP.271.1.17.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

CZĘŚĆ II - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B. 

W ramach zadania:  

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w 

okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Wójt Gminy Stawiguda informuje, 

że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

ul. Partyzantów 3 

10-522 Olsztyn 

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze treścią SIWZ, najkorzystniejsza pod względem 

przyjętych kryteriów – 60,00 pkt. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
1)

  oraz Kodeks Cywilny. 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  ustawy Pzp
1)

 , Wójt Gminy Stawiguda 

informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę. 

 

http://www.stawiguda.pl/
mailto:stawiguda@stawiguda.pl


Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena 60% 

Liczba punktów w kryterium 

częstotliwość wywozów odpadów 

segregowanych (tworzywa 

sztuczne, w tym opakowania 

wielomateriałowe i metale,  papier 

i tektura, szkło) z zabudowy 

jednorodzinnej, z nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe i  z 

nieruchomości niezamieszkałych 
40% 

Łączna 

punktacja 

1 

 

REMONDIS OLSZTYN  

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. K., 

ul. Partyzantów 3, 

10-522 Olsztyn 

 

 

 

 

 

60,00 0,00 60,00 

 

 

Środki ochrony prawnej:  
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy  Pzp

1)
 

,,Środki ochrony prawnej”. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. . 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

 
             

 

 

                                                 Irena Derdoń 

 

  ZASTĘPCA WÓJTA 

mgr Jarosław Organiściak 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

        


