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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawa worków na odpady II” znak sprawy: 23/2020. 
 

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 96,00 pkt; termin realizacji zamówienia 
2,00 pkt; termin płatności faktury: 2,00 pkt., oraz łączną punktację: 

 

Oferta nr 1: 
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH Janusz Kwasek  
ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut 
- cena: 383 809,20 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni   kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 
Łączna punktacja: 71,78 pkt. 
 
Oferta nr 2: 
 „KROS-FOL” Marcel Zając  
Ul. Młynek 20, 38-406 Odrzykoń 

- cena: 277 930,80 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 
Łączna punktacja: 97,60 pkt. 
 
Oferta nr 3: 
Sipeko Group Sp. z o.o. Sp. K.   
Makowisko 162, 37-500 Jarosław 
- cena: 304 400,40 zł brutto 

- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 
Łączna punktacja: 89,46 pkt. 
 
Oferta nr 4: 
Zakład Produkcyjno – Usługowy FOL-BUT Grzegorz Baran  
Jaźwiny 6; 08-412 Borowie 
- cena: 270 969,00 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności faktury: 30 dni 
Łączna punktacja: 100,00 pkt.  

 

 

II.  Informuje, że z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz nie odrzucono 
        żadnej oferty. 
 

 



III.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 15.3 SIWZ (cena oferty 96,00 
pkt; termin realizacji zamówienia 2,00 pkt; termin płatności faktury: 2,00 pkt.) wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Zakład Produkcyjno – Usługowy  
FOL-BUT Grzegorz Baran Jaźwiny 6; 08-412 Borowie (cena: 270 969,00 zł brutto; termin realizacji 
zamówienia: 5 dni kalendarzowych; termin płatności faktury: 30 dni) ponieważ jest ofertą, która nie 
przekracza  kwoty  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  (357 339,60 zł 
brutto 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 

 


