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ZZ-2380-93/13                                           Szczecin 26.06.2013r.

dot.:  dot.:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.)  zwanej  dalej  „uPzp”  pn."Wywóz  odpadów
komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego".

Zgodnie z art. 92 ust.2 Zamawiający zawiadamia, iz rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie w następujących częściach:

• Część   6     - KP Chojna, ul. Roosevelta 1      
W wyniku badania i oceny 1 złożonej oferty: 

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
ZPHG JUMAR Julian Maruszewski, ul. Długa 20, 72-006 Szczecin-Mierzyn, oferującego przedmiotowe usługi  za 
cenę 4.685,34 zł brutto – 100 pkt w kryterium cena.

2. nie wykluczono żadnego wykonawcy 
3. nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie  z art. 94 ust 2 pkt 1.lit a).

• Część   8     - PP Widuchowa, ul Grunwaldzka 10      
W wyniku badania i oceny 1 złożonej oferty: 

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
ZPHG JUMAR Julian Maruszewski, ul. Długa 20, 72-006 Szczecin-Mierzyn, oferującego przedmiotowe usługi  za 
cenę 427,14 zł brutto – 100 pkt w kryterium cena.

2. nie wykluczono żadnego wykonawcy 
3. nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1.lit a).

• Część   13    - RD Moryń, ul. Plac Wolności 1      
W wyniku badania i oceny 1 złożonej oferty: 

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
ZPHG JUMAR Julian Maruszewski, ul. Długa 20, 72-006 Szczecin-Mierzyn, oferującego przedmiotowe usługi  za 
cenę 488,16 zł brutto – 100 pkt w kryterium cena.

2. nie wykluczono żadnego wykonawcy 
3. nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1.lit a).

• Część   pn Banie   - PP Banie ul. Grunwaldzka 5      
W wyniku badania i oceny 2 złożonych ofert: 

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
ZPHG JUMAR Julian Maruszewski, ul. Długa 20, 72-006 Szczecin-Mierzyn, oferującego przedmiotowe usługi  za 
cenę 329,76 zł brutto – 100 pkt w kryterium cena.

2. nie wykluczono żadnego wykonawcy 
3. nie odrzucono żadnej oferty.
4. następujący wykonawcy złozyli oferty i otrzymali następującą ilość punktów:

Nr of Nazwa firmy Ilość punktów w kryterium cena 

1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino         90,87

2
ZPHG JUMAR Julian Maruszewski
ul. Długa 20, 72-006 Szczecin-Mierzyn 100

            Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie  z art. 94 ust 2 pkt 3.lit a).


