
 

Postępowanie przetargowe nr ZP.271.1.25.OŚZ.2019.JS 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Milanówek 

Sprawę prowadzi: Joanna Sierpińska 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 114 
przetargi@milanowek.pl 

 
Urząd Miasta Milanówka  

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 

www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 

 

Milanówek, dnia  16 stycznia 2020 r. 

ZP.271.1.25.OŚZ.2019.JS. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający – Gmina Milanówek – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako 

„ustawa Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 

Wykonawcy działającego pod firmą: Eko-Hetman Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Turystycznej 26, 05-

830 Nadarzyn, cena: 8 105 547,90 zł.  Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny ofert: 

 

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość uprzedniej oceny 

ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyżej wskazana oferta, spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów  

w kryteriach oceny ofert, zgodnie z tabelą powyżej, Wykonawca natomiast spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, (…) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka.           

 

Zatwierdził: 

z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

                 /-/ 

         Piotr Iwicki 

        Sekretarz Miasta 
ORG.0051.13.2020  z dnia 16.01.2020 r. Na tablicy ogłoszeń od dnia 16.01.2020 r. do dnia 27.01.20120 r. 

 

Numer 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

 

Oferowana cena 

całkowita za realizację 

przedmiotu 

zamówienia 

(brutto) 

Poziom emisji 

spali pojazdów 

Częstotliwość 

odbioru odpadów 

 

 

 

 

Łącznie ilość 

przyznanych 

punktów 

Liczba przyznanych punktów 

1 

Eko-Hetman Sp. z o.o. 

Turystyczna 26 

05-830 Nadarzyn 

8 105 547,90 zł 

 

3 pojazdy o 

normie 

EURO V 

4 razy 
100 pkt 

60,00 pkt 30,00 pkt 10,00 pkt 

2 

NOVAGO Sp. z o.o. 

ul. Grzebskiego 10 

06-500 Mława 

12 236 307,42 zł 
 

3 pojazdy o 

niższej 

normie 

3 razy 
44,75 pkt 

39,75 pkt 0,00 pkt 5,00 pkt 


