
Szczecin, dnia 24.02.2016 r.
ZZ-2380-17/16

Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „świadczenie
usług wywozu odpadów komunalnych stałych  niesegregowanych (zmieszanych) z jednostek Policji
garnizonu zachodniopomorskiego”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

Części 1 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

„TOMPOL” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin

za cenę  58,32 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności

Łączna liczba pkt 

10

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 70-
660 Szczecin, ul. Gdańska 
12B, tel. 91 462 32 30, 
fax 91 462 31 18 
biuro@mpo.szczecin.pl 

94,50 2,00 96,50

11

„TOMPOL” Tomasz 
Franecki 71-211 Szczecin, ul.
Szeroka 17, tel 91 48 79 992,
fax 91 48 58 097, 
w.franecki@plusnet.pl 

98,00 2,00 100,00

14

ZPHG „JUMAR” Julian 
Maruszewski, 72-006 
Szczecin-Mierzyn, ul. Długa 
20, tel. 91 4831810, fax 91 
4831223 bok@jumar.info.pl 

89,69 0,00 89,69

15

„SITA JANTAR” Sp. z o.o. 
ul. Księżnej Anny 11, 70-671
Szczecin, tel. 91 483 55 89, 
fax 91 483 55 89 wew. 200
sita.jantra@sitapolska.com.pl

92,84 2,00 94,84

mailto:biuro@mpo.szczecin.pl
mailto:bok@jumar.info.pl
mailto:w.franecki@plusnet.pl


Części 2 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

„TOMPOL” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin

za cenę  58,32 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności

Łączna liczba pkt 

10

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 70-
660 Szczecin, ul. Gdańska 
12B, tel. 91 462 32 30, 
fax 91 462 31 18 
biuro@mpo.szczecin.pl 

94,50 2,00 96,50

11

„TOMPOL” Tomasz 
Franecki 71-211 Szczecin, ul.
Szeroka 17, tel 91 48 79 992,
fax 91 48 58 097, 
w.franecki@plusnet.pl 

98,00 2,00 100,00

14

ZPHG „JUMAR” Julian 
Maruszewski, 72-006 
Szczecin-Mierzyn, ul. Długa 
20, tel. 91 4831810, fax 91 
4831223 bok@jumar.info.pl 

89,69 0,00 89,69

15

„SITA JANTAR” Sp. z o.o. 
ul. Księżnej Anny 11, 70-671
Szczecin, tel. 91 483 55 89, 
fax 91 483 55 89 wew. 200
sita.jantra@sitapolska.com.pl

92,84 2,00 94,84

Części 3 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.
ul. J. Smoleńskiej ps „Jachna” 35
71-005 Szczecin

za cenę  97,20 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz bez wydłużonego terminu 
płatności

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

mailto:bok@jumar.info.pl
mailto:w.franecki@plusnet.pl
mailto:biuro@mpo.szczecin.pl


Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

12

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.
71-005 Szczecin, ul. J. Smoleńskiej 
ps „Jachna” 35, tel./fax 91 321 48 70,
swinoujscie@remondis.pl 

98,00 0 98,00

Części 4 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Zakład Wywozu Nieczystości S.C. „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed&Tadeusz Szwed
ul. Ustronie Miejskie
78-200 Białogard
faks (94) 312 32 13

za cenę  120,00 zł zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium

wydłużony termin
płatności

łączna liczba pkt 

6

Zakład Wywozu Nieczystości S.C. 
„ŁAD-SAN” Krystyna Szwed&Tadeusz
Szwed ul. Ustronie Miejskie, 78-200 
Białogard ladsan@poczta.internetdsl.pl 
tel./fax 94 312 32 13

98,00 0 98,00

Część 6 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki
ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec

za cenę  63,72zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych bez wydłużonego terminu płatnośći

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium

wydłużony termin
płatności

łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 284,
kontakt@ekofiuk.pl 

94,61 2,00 96,61

mailto:kontakt@ekofiuk.pl
mailto:ladsan@poczta.internetdsl.pl
mailto:swinoujscie@remondis.pl


2

Usługi Komunalne Andrzej 
Bosiacki, 78-520 Złocieniec, ul. 
Drawska 1, tel 94 367 09 82, 606 
442 982, bosiak@autograf.pl 

98,00 0,00 98,00

Część 9 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

za cenę  57,24 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 1 dniowym wydłużonym 
terminem płatności

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg kryterium
wydłużony termin

płatności
łączna liczba pkt 

1

Miejski Zakład Zieleni, Dróg 
i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 
Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji 
Piechoty 60, tel. 94 353 32 30, 
fax 94 353 32 51, 
sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 13 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Postomino 94
76-113 Postomino
faks (59) 810 92 52

za cenę  121,19 zł zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg kryterium
wydłużony termin

płatności
łączna liczba pkt 

4

Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 76-113 
Postomino, Postomino 94, 
tel./fax 59 810 92 52, 
gpk@gpk.postomino.pl 

98,00 2,00 100,00

mailto:gpk@gpk.postomino.pl
mailto:sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
mailto:bosiak@autograf.pl


Część 16 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO FIUK” 
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
faks (94)  36 62 284

za cenę  66,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 
284, kontakt@ekofiuk.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 17 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec

za cenę 150,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 
284, kontakt@ekofiuk.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 18 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec

za cenę 66,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności

mailto:kontakt@ekofiuk.pl
mailto:kontakt@ekofiuk.pl


Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 
284, kontakt@ekofiuk.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 20 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec

za cenę 66,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 
284, kontakt@ekofiuk.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 22 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
faks (94)  348 44 34

za cenę  117,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

mailto:kontakt@ekofiuk.pl
mailto:kontakt@ekofiuk.pl


8

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 75-724 
Koszalin, ul. Komunalna 5 tel.
94 348 44 44, 
fax. 94 348 44 34, 
pgk@pgkkoszalin.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 24 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

za cenę  37,80 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

7

Prywatne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „EKOSAN” 
Krystyna Czopik Chałupy 20B, 
76-024 Świeszyno, tel. 94 318 
31 94,  biuro@ekosanodpady.pl

92,70 2,00 94,70

8

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 75-724 
Koszalin, ul. Komunalna 5 tel. 
94 348 44 44, fax.94 348 4434, 
pgk@pgkkoszalin.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 25 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej 
„TRANS-NET” S.A.
ul. Tanowska 8
72-010 Police

za cenę  51,84 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności.

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

5 Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej „TRANS-NET” S.A., 
72-010 Police, ul. Tanowska 8, tel. 

98,00 2,00 100,00

mailto:pgk@pgkkoszalin.pl
mailto:biuro@ekosanodpady.pl
mailto:pgk@pgkkoszalin.pl


91 312-11-20, fax. 91 317 51 77,  
tn@trans-net.pl , i.  li  s@trans-net.pl 

11

„TOMPOL” Tomasz Franecki 71-
211 Szczecin, ul. Szeroka 17, tel 91
48 79 992, fax 91 48 58 097, 
w.franecki@plusnet.pl 

96,00 2,00 98,00

Część 26 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul.  Szczecińska 2
72-400 Kamień Pomorski
faks (91)    38 20 021

za cenę 87,75 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 2 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

13

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 72-400 
Kamień Pomorski ul. 
Szczecińska 2, tel. 91 38 20 
888,  fax 91 38 20 021, 
i.guster@pgkkamien.pl  

98,00 2,00 100,00

Część 28 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Jana Baczewskiego 34
74-400 Dębno
faks (95)  760 23 64

za cenę  75,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

3 Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych 
Sp. z o.o., ul. Jana 
Baczewskiego 34, 74-400 

98,00 2,00 100,00

mailto:i.guster@pgkkamien.pl
mailto:w.franecki@plusnet.pl
mailto:i.ils@trans-net.pl
mailto:i.ils@trans-net.pl
mailto:i.ils@trans-net.pl
mailto:tn@trans-net.pl


Dębno, tel. 95 760 30 81, 
fax 95 760 23 64, 
pukdebno@post.pl

Część 29 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO FIUK” 
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
faks (94)  36 62 284

za cenę 150,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 
284, kontakt@ekofiuk.pl 

98,00 2,00 100,00

Część 31 :  

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę cenową złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO FIUK” 
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
faks (94)  36 62 284

za cenę  140,00 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 9 dniowym wydłużonym 
terminem płatności. 

Następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

liczba pkt wg
kryterium cena

liczba pkt wg
kryterium wydłużony

termin płatności
łączna liczba pkt 

9

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „EKO FIUK”  Sp. k. 
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, 
tel. 94 36 64 202, fax 94 36 62 
284, kontakt@ekofiuk.pl 

98,00 2,00 100,00

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.D.

mailto:kontakt@ekofiuk.pl
mailto:kontakt@ekofiuk.pl
mailto:pukdebno@post.pl

