
l_Ź:'l'" loai1ĺ-xi
\.'-\].j ;i l l'l i]'' j}'ili 

l.:ł.; !;J ł
j.ji:.l:' 

' ','; I.', 
..'ł-';:'

Stara Kornica, dn. 30'0'ĺ .2020 r.

8U2.271.8.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie ań. 92 usl.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 22019 po2.1843) Gmina Stara Kornica informuje o wyboze najkorzystniejszej
oferty w postępowaniu prowadZonym w trybie przetargU nieograniczonego, którego przedmiotem jest

usługa na:

,,odbióľ, tľanspoľt i zagospoclaľowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieľuchomości zamieszkaĘch i niezamieszkaĘch na teľenie Gminy Staľa Koľnica''

Knterium ocenv ofert:
- Cena 60 pkt (uaga kr;terium)
- Częstotliwość odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/ mebli i innych odpadów

wiel kogaba rytowych, zużytych opon, baterii, przeterm inowanych leków
l chemikaliów -20 pkt ( waga kryterium)

- Termin płatności faktur - 20 pkt ( waga kryterium)

W postęporłaniu ofertę z|oż1'ło dlvóclr Wr'konarvcórr:
Ofeľta Nľ 1- MPo Spólkaz o.o.,u|.42 Pułku Piechoty 48' 15-950 Bialystok
Oferta Nľ 2 - EKOLIDER Jaľosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Gaľwolin

fert kt

Uzasadnienie wvboru:
Za najkorz-vstruejszą oferlę została uzlana ofer1a Nr l złoŹona przez'.

MPo Spółka z o.o. , u|. 4Ż Pulku Piechoty 48' 15-950 Białystok
oferta spehia rłszl'stkie rvl'lrragania spec1'fikacji istotrr1'clr ĺr'anrnkorr'
rrajrr1'ższą ilośó purrktórv rv opaľciu o ustalotre kn'teria ocenr' ofert'
otrzymują:

1 www.kornica.orq w BIP I

2 Tablica ogłoszeń
3 ala

Punktac apÍzYznana oteľtom w każdYm kľYteľrum ocenY olert wľaz z lączną punKtacJą:

Nr
oferlv

Nazwa i adres
wykonawcy

Kryterĺum oceny ofert Przvznanta
punktacja
rv każdl,nl
Ęteriorr-r
- ilość pkt.

Łączna
uzt'skana
punktacja
- ilość pkt.

I MPo Spółkaz o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok

l.Cena
2. Częstotlĺwość od b iera n ia

zużytego sp rŻętu elekt rycznego
i elektronicznego, mebli i

ĺnnych odpadów
wielkoga ba rytowych, zużytych
opon, baterii,
pzeterminowanych leków
lchemikalĺów
3'Termin płatności faktu r

60,00
20,00

20,00

100,00

2 EKOLIDER Jaroslau
W1'glądała. Luciri 4. 08-
400 Ganrolin

l.Cena
2' Częstotliwość odbierania
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych
od padów wielkogabarytowych,
zużytych opon, baterii,
przeterm inowanych leków
l chemikaliów
3.Termin płatności faktur

0.18
20 00

20 00

40.1 8

zamorvienia oraz uzl'skala


