
Wierzbica, dnia 20.12.2021 r.  

Gmina Wierzbica 

RI.271.8.2021 
 

- wszyscy Wykonawcy – 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie  Odbiór, transport  i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz 

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków  

INFORMACJA                                                                                                                                                                           

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: Pzp) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Gmina Wierzbica, informuje o: 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 18 SWZ jest oferta 

złożona przez Wykonawcę:   

Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas  26-625 Wolanów, Garno ul. Kasztanowa 21 

z ceną ofertową: 795 485,00zł i terminem płatności 30 dni 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca 

spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów określonych w SWZ - „Cena” – 60 pkt., „termin płatności” – 40 pkt, razem 

- 100 pkt. 

 

Ponadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny 
ofert i łączna liczba punktów przyznanych ofercie 

1 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - 

Handlowe   INTERBUD Sp. z o.o.                                                                                                

26-600 Radom, ul. B. Limanowskiego 154 

Cena –  52,11 pkt 
„Termin płatności” – 40 pkt 

Razem – 92,11  pkt 

2 
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas 

26-625 Wolanów, Garno ul. Kasztanowa 21 

Cena –  60,00 pkt 
„Termin płatności” – 40 pkt 

Razem – 100  pkt 

3 
MS-EKO Sp. z o.o.                                                                                                    

03-186 Warszawa, ul. Modlińska 129 lok. U7   

Cena –  46,51 pkt 
„Termin płatności” – 40 pkt 

Razem – 86,11  pkt 



4 
PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z.o.o.                           

26-600 Radom ul. Wrocławska 3  

Cena –  41,20 pkt 
„Termin płatności” – 40 pkt 

Razem – 81,20  pkt 

 
 

 
 
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 
 

 
Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 


