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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
 

Nazwa zadania: „Sprzedaż i dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów” 

 

Na podstawie art. 252 i 253 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający informuje o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 1.  

ERG BIERUŃ Sp. z o.o. ul. Chemików 163 , 43-150 Bieruń 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowania oferta 

wykonawcy: ERG BIERUŃ Sp. z o.o. ul. Chemików 163 , 43-150 Bieruń  z ceną oferty: 321 891,00 zł 

brutto oraz terminem dostawy 2 dni, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100 pkt w oparciu o kryteria oceny 

ofert: cena – 90 pkt i termin dostawy – 10 pkt. wynikające z treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Ponadto, niniejsza oferta nie podlegała odrzuceniu. W związku z tym, że oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający 

zwiększa tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na uwadze, oferta tego wykonawcy 

została wybrana jako najkorzystniejsza w podmiotowym postępowaniu.  

  

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Numer 

oferty 

Nazwa, imię i nazwisko oraz 

siedziba lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej albo 

miejsce zamieszkania 

wykonawców, których oferty 

zostały otwarte 

Cena oferty 

brutto [zł] 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

oceny ofert: 

Cena – 

60,00 

Termin 

dostawy  

[dni] 

Ilość punktów 

w kryterium 

oceny ofert: 

termin dostawy  

– 10,00 

Łączna 

liczba 

punktów  

1 
ERG BIERUŃ Sp. z o.o.,  

ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń 
321 891,00 90 2 10 100 

2 
PPHU MARCIN Artur Tarczyński 

ul. Długosza 6/15, 99-300 Kutno 
623 487,00 46,46 7 0 46,53 

3 
SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. 

Makowisko 162, 37-500 Jarosław 
377 733,00 76,77 2 10 86,77 

 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie 

została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 



 

 

zamawiającego”. W związku z powyższym, w ramach niniejszego postępowania została odrzucona 

oferta wykonawcy: PW Fol- Eko Konrad Zacharski, Mikuszewskie 82, 23-250 Urzędów, która nie została 

przygotowana w sposób przewidziany w rozdz. XV.2. SWZ, tj. nie została opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129, ze zm.), Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

uwzględnieniem art. 577 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. 

 

 

               Prezes Zarządu 

         Henryk Grzybowski  
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