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Ostroróg, dnia 06.06.2022 r. 

RG.271.7.2022 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. 1129 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane                  
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku  

z terenu Miasta i Gminy Ostroróg w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku ” 
                  
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie 
kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj.  

1) Kryterium „Cena” – Znaczenie kryterium – 60 pkt.  
2) Kryterium „Czas realizacji reklamacji” – znaczenie kryterium – 40 pkt.  

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:  
 

Konsorcjum firm:  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS – KOM Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań – lider konsorcjum 
oraz 

Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. 
Mnichy 100, 64-421 Kamionna – członek konsorcjum 

 
który zaoferował cenę brutto w wysokości:  1 633 532,40 zł i oferując czas realizacji reklamacji – do 24 godz.  
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskał najkorzystniejszy bilans 
ocenianych kryteriów łącznie: 100,00 pkt.  
 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją: 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto  Czas realizacji 

reklamacji  
Punktacja  

 
1 

 
Konsorcjum firm:  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS – 
KOM Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań – lider 
konsorcjum 
oraz  
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. 
Mnichy 100, 64-421 Kamionna – członek 
konsorcjum 

 

 
 
 

1 633 532,40 zł  

 
 
 

do 24 godz.   

 
 

 
100,00  

 
2 

FBSerwis S.A.  
ul. Siedmiogrodzka 9 
01-204 Warszawa 

 
2 290 689,72 zł 

 
do 24 godz.   

 
82,79 
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Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie                      
art. 264 ustawy Pzp. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwiększył kwotę na realizację zamówienia do wysokości 
kwoty najkorzystniejszej oferty.  

 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
 
 
 
 
 
 

Burmistrz MiG Ostroróg  

 

 

 

 

................................................................ 
(kierownik zamawiającego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sporządziła 
Inspektor Agnieszka Kuligowska  
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