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Orli Staw, dnia 26 listopada  2010 roku 
UA.MP.341-I-16-5/10 
 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawę, projekt 

montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz  

z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, 

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2010/S 

211-322999 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający), na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, 

że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę – Sutco – Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Hutniczej 10, 40 – 241 Katowice, została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

1. Uzasadnienie wyboru 

Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.  

Zamawiający  dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie dwóch kryteriów  

oceny ofert:   

1) kryterium A - oferowana cena brutto - 80 % 

2) kryterium B - okres wyłączenia istniejącej linii segregacji odpadów – 20 % 

 

2. Nazwa (firmy) z podaniem siedziby i adresu wykonawcy, który złożył ofertę 

W ww. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę – Sutco – 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 10, 40 – 241 Katowice. 

 

3. Punktacja przyznana ofercie w dwóch  kryteriach oceny ofert 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujące wzory: 

Wo = An x 0,8 + Bn x 0,2  
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Wo – wskaźnik oceny oferty 
n – numer oferty 
 
An = Pmin / Pn x 100 pkt 
 
An –  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie   kryterium A 
Pmin – najniższa cena brutto  spośród złożonych ofert 
Pn

  -   cena brutto  zaproponowana przez Wykonawcę n 
 
Bn =  Rmin / Rn x 100 pkt 
 
Bn -liczba punktów  przyznana ofercie n za spełnienie  kryterium B 
Rmin –najkrótszy okres wyłączenia istniejącej linii do segregacji odpadów wśród 
złożonych ofert 
Rn - okres wyłączenia istniejącej linii do segregacji odpadów zaproponowany przez 
Wykonawcę n 
 

1) W kryterium A „oferowana cena brutto” oferta uzyskała 80 punktów 

2) W kryterium B „okres wyłączenia istniejącej linii segregacji odpadów oferta uzyskała 

20 punktów 

   Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę - Sutco – 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 10, 40 – 241 Katowice, uzyskując łącznie 

100 punktów. 

 

             PRZEWODNICZĄCY 

      Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

            „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

         /-/ 

            Daniel Tylak 

 


