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Lubartów, dnia 28 marca 2013 roku. 

 
ZKGZL.271.1.2013 
 
 

 
 
 

Zawiadomienie  
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. ) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpadów komunalnych 
prowadzonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w trybie przetargu 
nieograniczonego w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja 
nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Lubartowskiej jako najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy wybrano ofertę nr 3 złożoną przez 
Dobrowolski Sp. z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26A 67-400 Wschowa. 
 

Uzasadnienie 
 
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert wpłynęło 7 niżej wymienionych ofert: 
Oferta nr 1  
Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. 
ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź 
cena brutto – 464 325,00 zł 
Oferta nr 2 
Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o. 
ul. Szczepanowska 21, 32-800 Brzesko 
cena brutto - 485 850,00 zł 
Oferta nr 3 
Dobrowolski Sp. z o.o. 
ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa 
cena brutto – 450 057,00 zł 
Oferta nr 4 
INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o.o. 
ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia 
cena brutto – 518 568,00 zł 
Oferta nr 5 
Konsorcjum w składzie: 
ECO - CLEAN  Janusz Malanowicz     
ul. Dybowskiego 1, 44-105 Gliwice oraz 
KOMUNAL PARTNER Sp. z o.o. 
Pławce 20, 63-000 Środa Wielkopolska 
cena brutto – 520 290,00 zł 
Oferta nr 6 
Stal Sp. z o.o. 
ul. Pomiechowska 49 lok.12, 04-694 Warszawa 
cena brutto – 510 486,90 zł 
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Oferta nr 7 
EKOCEL Sp. z o.o. 
ul. Kmdr E. Szystowskiego 10, Puck 84-100 
cena brutto – 538 740,00 zł  
 
Po zbadaniu złożonych ofert, uzupełnieniu dokumentów i oświadczeń oraz złożeniu wyjaśnień przez 
wykonawców zamawiających stwierdził, że złożone oferty nie podlegają odrzuceniu, a wykonawcy, którzy je 
złożyli nie podlegają wykluczeniu.  
 
Biorąc pod uwagę powyższe ocenie zgodnie z kryterium ustalonym w pkt. 13 siwz poddane zostały wszystkie 
złożone oferty, które uzyskały następującą ilość punktów: 
oferta nr 1: (450 057,00 / 464 325,00)x100= 96,93pkt 
oferta nr 2: (450 057,00 / 485 850,00)x100= 92,63pkt 
oferta nr 3: 100,00 pkt 
oferta nr 4: (450 057,00 / 518 568,00)x100= 86,79pkt 
oferta nr 5: (450 057,00 / 520 290,00)x100= 86,47pkt 
oferta nr 6: (450 057,00 / 510 486,90)x100= 88,16pkt 
oferta nr 7: (450 057,00 / 538 740,00)x100= 83,54pkt 
 
W związku z wynikami ww. oceny oferta nr 3 została uznana za najkorzystniejszą i wybrana. Oferta wybrana jest 
najtańsza, jej cena nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

 
 

Radosław Szumiec 
(-) 

Przewodniczący Zarządu Związku 
 


