Ostróda, 14 grudnia 2020 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne preRDF)
poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.”
numer postępowania: DZP1/zp/6/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. NOVAGO Sp. z o.o., Grzebskiego 10, 06-500, Mława
Uzasadnienie decyzji: 1.Jeżeli kryterium oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia publicznego - zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) - najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego. Wykonawca NOVAGO Sp. z o.o ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława złożył
ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego. W toku oceny ofert oferta otrzymała w kryterium „Cena” - 95
pkt, punktacja przyznana w kryterium „termin odbioru odpadów” – 5 pkt. W sumie oferta otrzymała
100 pkt.
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została
uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SIWZ (
„Cena” – waga 95,00%, „Termin wykonania” – waga 5,00%, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. Makpol Recykling Sp. z o.o., Oleska 20, 42-700, Lubliniec
2. NOVAGO Sp. z o.o., Grzebskiego 10, 06-500, Mława
3. PROSPRECO POLSKA SP. Z O.O., STAROSTY KOSA 4, 07-410, OSTROŁĘKA
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Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów
Ilość punktów
przyznanych
przyznanych
ofercie w kryterium ofercie w kryterium
“Cena” (waga
“Termin
95,00)
wykonania” (waga
5,00)

Łączna ilość
punktów
przyznanych
ofercie

1.

Makpol Recykling Sp. z o.o., Oleska 20,
42-700, Lubliniec

93,15

5,00

98,15

2.

NOVAGO Sp. z o.o., Grzebskiego 10,
06-500, Mława

95,00

5,00

100,00

3.

PROSPRECO POLSKA SP. Z O.O.,
STAROSTY KOSA 4, 07-410, OSTROŁĘKA

87,47

5,00

92,47
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