
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r. 
 
 
GUS-DB04.271.137.2020.9 

 

  

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

dot.: numer sprawy: 46/DB/PN/2020 

 

Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie 
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 46/DB/PN/2020 z dnia 30-09-2020 r. 

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska 
Wola Ducka 70A 
05-408 Glinianka 
 
Uzasadnienie:  
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: 

 
1) Kryterium nr 1  Cena brutto oferty „C” 60% 
2) Kryterium nr 2  Kryterium środowiskowe „R” 20% 
3) Kryterium nr 3  Kryterium społeczne „S” 20% 
 

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz Jego oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym 
postępowaniu.  

Wykonawca w złożonej ofercie, w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał: 
1. w kryterium nr 1 - 60,00 punktów, za zrealizowanie zamówienia, za kwotę 215.051,76 zł brutto, 
2. w kryterium nr 2 - 20,00 punktów, za zadeklarowanie posiadania 3 i powyżej pojazdów spełniających normę 

emisji spalin Euro V lub wyższą. 
3. w kryterium nr 3 - 20,00 punktów, za zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 

2 osób bezrobotnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) w wymiarze czasu pracy minimum ½ etatu, 
na okres trwania umowy. 

W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 
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Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  

 

Nr
oferty

Nazwa (firma)
albo imię i nazwisko Wykonawcy

adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Kryterium nr 1
Cena oferty – „C”

Kryterium nr 2
Kryterium 

środowiskowe – „R” 

Kryterium nr 3
Kryterium 

społeczne – „S”

Suma 
punktów 

C+R+S
Ranking

1.
BYŚ - WOJCIECH BYŚKINIEWICZ
ul. Arkuszowa 43
01-934 Warszawa

56,51 20,00 20,00 96,51 V

2.
SUEZ Polska Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 5
02-981 Warszawa

58,27 20,00 20,00 98,27 II

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
LEKARO Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70A
05-408 Glinianka

60,00 20,00 20,00 100,00 I

4.
MS-Eko Sp. z o. o.
ul. Modlińska 129 lok U7
03-186 Warszawa

58,21 20,00 20,00 98,21 III

5.

KONSORCJUM WYKONAWCÓW: 
Lider:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m.st. Warszawie Sp. z o. o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Uczestnik:
FB Serwis Kamieńsk Sp. z o. o.
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk

57,44 20,00 20,00 97,44 IV

 

Termin zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy, 
tj. po upływie 5 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pouczenie o możliwości wniesienia odwołania:  

Wykonawcy wobec wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie 
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

  

 

Dyrektor Generalny 
Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Anna Borowska 
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