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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 3 :  

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów
za cenę  85,50 zł brutto za 1 m3 wywozu odpadów komunalnych stałych oraz z 0 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

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Marii 
Konopnickiej 12, 72-100 Goleniów,
tel. 91/4184426, faks 91/4182206, 
biuro@pgkgol.pl

98,00 0,00 98,00

Części 4 :  

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

Zakład Usług Komunalnych K. Makarski i M. Makarska Sp. J.
ul. Runowska 14
73-155 Węgorzyno
za cenę  98,00 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 

2

Zakład Usług Komunalnych K. 
Makarski i M. Makarska Sp. J., ul. 
Runowska 14, 73-155 Węgorzyno, 
tel. 91/3971461, 608338033, faks 
91/ 3971461, zuk.romanski@op.pl 

98,00 2,00 100,00

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


