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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej 
o kodzie 19 12 12 komponent do produkcji RDF” znak sprawy: 7/2020. 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych  
w postępowaniu ofert Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.): 

I. Przedstawia poniżej nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację 
przyznaną ofertą według kryteriów ich oceny - cena oferty 98,00 pkt; termin płatności faktury 2,00 
pkt.;  oraz łączną punktację: 

 

Oferta Nr 1  
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Olejnik Przemysław  
Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec 
- cena: 985 500,00 zł brutto 
- termin płatności: 30  dni 
Łączna punktacja: 82,55 pkt. 
 

Oferta Nr 2 
PROSPRECO Polska Sp. z o.o.  
Starosty Kosa 4,07-410 Ostrołęka 
- cena: 886 950,00 zł brutto 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 91,50 pkt. 
 

Oferta Nr 3  
Green Petrol Sp. zo.o.  
ul. Jasna 1 m. 307, 00-013 Warszawa 
- cena: 810 000,00 zł brutto 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
 

Oferta Nr 4 
Konsorcjum firm: 
- PARTNER Zbigniew Markowski Sp. z o.o.  - LIDER 
ul. Krakowska 19B 30-698 Lusina  
- PHU KAPELA Grzegorz Kapela - KONSORCJANT 
ul. Poniatowskiego 26, 09-317 Lutocin  
- PARTNER Zbigniew Markowski - KONSORCJANT  
ul. Cienista 70, 31-831 Kraków  
- cena: 860 625,00 zł brutto 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 94,24 pkt. 

 

II.   Informuje o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania i odrzuceniu oferty. 

Oferta Nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Olejnik Przemysław  Wąbiewo 26, 
64-061 Kamieniec - Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania ze względu na fakt iż,  
w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 



Zamawiający w dn. 06.05.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej i wyznaczył termin na złożenie powyższego oświadczenia 
do dn. 08.05.2020r. Zamawiający do dnia dzisiejszego otrzymał od Wykonawcy przedmiotowy 
dokument w wersji elektronicznej (e-mail w dn. 11.05.2020r.– skan oświadczenia).  
Zgodnie z pkt. 9.9. SIWZ: 

W przypadku składania przez wykonawcę  oświadczeń z art. 25 a ustawy pzp, uzupełnień  
w trybie art. 26 ust. 3 i 3a czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie 
pisemnej: 
1) Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo 

pocztowe (Dz.U poz.1529 oraz z 2015r poz. 1830). 
2) Osobiście za pośrednictwem posłańca. 

W związku z powyższym Kierownik Zamawiającego wyklucza Wykonawcę – firmę Przedsiębiorstwo 
Handlowo Produkcyjne Olejnik Przemysław  Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec zgodnie z art. 24 
ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia 
postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Oferta Nr 2 firmy PROSPRECO Polska Sp. z o.o. Starosty Kosa 4,07-410 Ostrołęka - Wykonawca 
zostaje wykluczony z postępowania ze względu na fakt iż, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 samodzielnie (bez odrębnego wezwania 
ze strony Zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

Zamawiający w dn. 06.05.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej i wyznaczył termin na złożenie powyższego oświadczenia 
do dn. 08.05.2020r. Zamawiający do tego dnia otrzymał od Wykonawcy przedmiotowy dokument  
w wersji elektronicznej (e-mail – skan oświadczenia). Zgodnie z pkt. 9.9. SIWZ: 

W przypadku składania przez wykonawcę  oświadczeń z art. 25 a ustawy pzp, uzupełnień  
w trybie art. 26 ust. 3 i 3a czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie 
pisemnej: 
1) Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo 

pocztowe (Dz.U poz.1529 oraz z 2015r poz. 1830). 
2) Osobiście za pośrednictwem posłańca. 

Oryginał oświadczenia Zamawiający otrzymał w dn. 12.05.2020r. – tj. po terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

W związku z powyższym Kierownik Zamawiającego wyklucza Wykonawcę – firmę PROSPRECO 
Polska Sp. z o.o. Starosty Kosa 4,07-410 Ostrołęka zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 
Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie 
wymaganego przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

III.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 15.3 SIWZ (cena oferty: 
98,00 pkt.; 2,00 pkt.; termin płatności faktury 2,00 pkt.; wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Green Petrol Sp. z o.o. ul. Jasna 1 m. 
307, 00-013 Warszawa (cena: 810 000,00 zł brutto; termin płatności: 30 dni), ponieważ  jest 
ofertą, która nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  
(945 000,00 zł brutto), oraz nie podlega odrzuceniu i w toku oceny ofert uzyskała najwyższą ilość 
punktów (100,00 pkt. za wspomniane wyżej kryteria).     
 
   
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 


