
 

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.- Prawo zamówień publicznych – 

u.P.z.p. (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U, poz. 907 ) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Za najkorzystniejszą dla Zadania 1 ofertę na zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne z grupy 03, 

04, 07, 10, 16, 17 uznano ofertę złożoną przez:  

Firmę Transportowo – Budowlaną  TRANSAND Jerzy Gotowski, Nekla 3a ;  86-022 Dobrcz. Cena oferty 

wynosi 325 296,00 zł/brutto. 

Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna w tym postępowaniu oferta . Oferta jest ważna i nie przekracza kwoty 

jaką zamawiający przeznaczył na realizację tej części zamówienia. 

Liczbo ofert złożonych – 1 . Wykonawcy wykluczeni  – brak . Oferty odrzucone – brak 

 

Zadanie 2 -  Zagospodarowanie w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez ich biologiczną 

obróbkę (przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Liczba złożonych ofert – 4, Wykonawcy wykluczeni – brak, oferty odrzucone – brak  

 

Ranking ofert – wg kryterium – najniższa cena  

 

1. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30. 

Cena oferty 484 758,00 zł./brutto.  

2. USKOM Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie przy ul. Wawrzynki 35. Cena oferty 546 642,00 zł.  

3. Firma Transportowo- Budowlana „ TRANSAND” Jerzy Gotowski, Nekla 3A, 86-022 Dobrycz.  

Cena oferty – 572 427, 00 zł..brutto. 

4. REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o. w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 45.  Cena oferty –  1 650 240 

zł/brutto. 

 

Za najkorzystniejszą dla Zadania 2 uznano ofertę złożoną przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  

sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30. 

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta  najtańsza.      

  

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po upływie 10 dni licząc od dnia przekazania wykonawcy 

niniejszego zawiadomienia. 



 

 


