
I-I.271.11.2021 

Gorzyce, 22.11.2021 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych 

ustalonych na podstawie art. 3 Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021, poz. 1129),  ogłoszonego w dniu 24.09.2021 r. pod nr 2021/S 186-483023 na stronie Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce”. 

 

Część I zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce. 

 

Zamawiający: 

Gmina Gorzyce 

adres: 39-432  Gorzyce, ul. Sandomierska 75 

tel.: (+48) 15 836-20-75  fax: (48) 15 836-22-09 

e-mail: uggorzyce@rzeszow.uw.gov.pl 

web: http://www.gorzyce.itl.pl 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:  

P. W. Mirosław Olejarczyk 

Wola Jachowa 94a 

26-008 Górno 

 

Cena: 

1 899 292,63 zł 

 

Uciążliwość prowadzenia usług: 

Odbiór odpadów od godziny 700-1500 

 

Zapewnienie wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na odpady komunalne zbierane 

w sposób selektywny: 

Zapewnienie worków 

 

Uzasadnienie wyboru: 

oferta nr 3 spełnia warunki określone w SWZ, uzyskała  najwyższą ocenę 

 tj. 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego 

 

Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: 

Umowa zostanie zawarta w dniu 03.12.2021 r. 

 

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  

nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

      

Wójt Gminy Gorzyce 

(-) 

Leszek Surdy 

 

 

 



I-I.271.1.2021 
 

 

                                                   Zał. Nr 1 
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert 

 

Część I zamówienia:  

Odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce. 

 

Nr oferty Nazwa 
Cena 

zaoferowana 

Punkty w 

kryterium cena 

Kryterium: 

zapewnienie 

wyposażenia 

nieruchomości w 

zabudowie 

jednorodzinnej w worki 

na odpady komunalne 

zbierane w sposób 

selektywny. 

Punkty w kryterium: 

zapewnienie 

wyposażenia 

nieruchomości w 

zabudowie 

jednorodzinnej w worki 

na odpady komunalne 

zbierane w sposób 

selektywny. 

Kryterium: 

uciążliwość 

prowadzenia 

usług. 

Punkty w 

kryterium: 

uciążliwość 

prowadzenia 

usług. 

SUMA 

1 

Zbiórka i Transport Odpadów 

Komunalnych Józefa Hausner, Wolina ul. 

Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko 

2 381 875,44 zł 47,84 
Odbiór odpadów od 

godziny 7:00-15:00 
30,00 

Zapewnienie 

worków 
10,00 87,84 

2 
SanTa-EKO Sp. z o.o.,  ul. Holownicza 1, 

27-600 Sandomierz, 
2 216 561,13 zł 51,41 

Odbiór odpadów od 

godziny 7:00-15:00 
30,00 

Zapewnienie 

worków 
10,00 91,41 

3 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE MIROSŁAW 

OLEJARCZYK, WOLA JACHOWA 

94A, 26-008 GÓRNO 

1 899 292,63 zł 60,00 
Odbiór odpadów od 

godziny 7:00-15:00 
30,00 

Zapewnienie 

worków 
10,00 100,00 

 

 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
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