
 
 

Pilchowice, dnia 22.12.2020 r.
Oznaczenie sprawy: OS.271.13.2020 

 
WÓJT GMINY PILCHOWICE 

zawiadamia o wynikach postępowania 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

„Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania  odpadów komunalnych (PSZOK)”  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Wybrano ofertę (nazwa i adres Wykonawcy): 

PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.  
ul. Szybowa 44 
44 – 193 Knurów  
z ceną:  

1. Przygotowanie i obsługa PSZOK: 
4 320,00 zł brutto 

 

2. Przyjmowanie odpadów do PSZOK: 

 
Lp. 

 
Rodzaj odpadów 

Cena jednostkowa brutto 
[zł/Mg] 

 
1 

 
Szkło 

572,40 zł 

2 Tworzywa sztuczne 648,00 zł 

3 Papier 572,40 zł 

4 
Opakowania 

Wielomateriałowe 
486,00 zł 

5 
Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

842,40 zł 

6 Metale 648,00 zł 

7 Zużyte opony 864,00 zł 

8 
Odpady budowlane  

i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

594,00 zł 

9 Bioodpady 486,00 zł 
10 Zużyte baterie 2 700,00 zł 
11 Przeterminowane leki 9 720,00 zł 

12 
Inne odpady niebezpieczne 

(np. świetlówki) 
4 320,00 zł 

 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843) na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.11.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający pismem z dnia 03.12.2020 r., na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o złożenie dokumentów i oświadczeń, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 
Dnia 09.12.2020 r. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 



 
 

 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium oceny ofert: 
Cena – 100% 
Wybrana oferta uzyskała liczbę punktów –100,00 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie: Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium cena 

1 
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.  
ul. Szybowa 44, 44 – 193 Knurów 

100,00 

 
 

Zastępca Wójta Gminy Pilchowice 
 

Mateusz Tkocz 
 

  

 

 


