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ZAMAWIAJ4CY:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 I(olbuszowa

I(olbuszowa, drua 29 maia 2020 t.

TNFORMACJA O \UryB ORZ E NAJKOR-YSTNr EJSZ EJ OFERTY
zadariepn;

,rZagospodatowanie odpad6w komunalnych o kodzie 20 03 Ql (niesegregowane odpady
komunalne) odebtanych od wla6cicieli nieruchomo5ci zamieszkatych i czqsciowo
zamieszkalych z tetenu Qminy Kolbuszowa o okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020"

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzgdowi Publikacji Unii Europeiskiej w dniu
27 marca 2020 r.. oraz opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej pod nr 2020/3
065-155383 z dnta 01 kwietnia 2020 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Uslugi

Zamawiajqcy tj. Gmina I(olbuszowa, ul. Obtodc6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa dza\aj+c
napodstawieart.92 ust. 1pkt. l Ustawa zdwa29 styczua2004r -Prawo zam6wieipublicznych
(t.j,Dz.U. z 2Q79 t. poz, 1,843), informuje, zewybrana zostaLajako najkorzystrieisza na podstawie
kryteri6w oceny ofert okredlonych w SIWZ oferta lilTykonawcy:

Gmina Ost6w -ZaWad Uslug Komunalnych w Osttowie
Ostr6w 225, 39-103 Ostr6w

Cena ofety brutto: 861 840100 zt (slownie: osiemset sze66dziesi4t jeden tysigcy osiemset
czterdzteici zL 00/100),I3yterium aceny - koszt /Suma cena brutto (tj, cena zagospodar.owania)
otaz N4czneso kosztu transportu - 926 840100 zl (slownie: dziewig6set dwadzie6cia sze6(, tysigcy
osiemset cztetdzieici zt Q0/1Q0).

Jednocze6nie informujemy, ze w zakresie w/w postgpowania wplyngla jedna ofeta:
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Gmina Ostr6w - Zal<tad U slug
Komunalnych w Ostrowie
0str6w 225
39-103 Ostr6w

861 840,00 zt 200 50 10 000 6,50 z\ 65 000,00 926 840,00 zt
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Dzral.aj+c rv oparciu o a;t.94 ust. 2 pkt 1 ppkt a Ustawy z dnia29 stycznia2}O4 r. - Prawo zam6wrei
publicznych (t.i. Dz. U. z 201,9 r, poz, 1843) T,amawia)qcy zawradamia, i2 podpisanie umor,,y
w sprawie zam6wtenia publicznego t71oze nast4pi6 przed uplywem termin6w, o kt6rych firowa
w art' 94 ust' 1,)ezeh w postQpowaniu o udzielenie zam6wrenta w przypadku trybu przetatgu
nreograniczonego zlozono tylho jedn4 ofertg.
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Otrzymuj4:
1. Gmina Ostr6rv - Zaklad Uslug I(omunalnych w Ostrowie, Ostr6w 225,39-103 Ostr6w,
2. a/a.


