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Fałków, dn.01.12.2021r 

Gmina Fałków 

ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

NIP: 658-187-20-63, Regon: 590648066 

 
Dotyczy postępowania pn.:   

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2022 roku”, Nr postępowania: ZP.271.6.2021 

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający, tj: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, działając na podstawie art. 253 ust. 

1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 

2019 ze zm.), informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wykonawcę zadania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2022 roku”, Nr postępowania: ZP.271.6.2021, został 

wybrany Wykonawca:  

  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie 

Uzasadnienie: 

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania SIWZ, nie podlega odrzuceniu i została 

wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. uzyskała najwięcej punktów w oparciu o ustalone kryterium ceny: 

60,00 pkt i terminu odbioru odpadów:  40,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt 

 

Zbiorcze zestawienie ofert z liczbą uzyskanych punktów:  

 

 

Lp. 

 

Nazwa firmy i adres 
Cena brutto oferty 

/ przyznane pkt 

Termin odbioru 

odpadów (dzień 

tygodnia) / 

przyznane pkt 

Łączna przyznana 

liczba punktów 

1 

EKOPRO sp. z o.o. 

ul. Kopalniana 14A/114  

01-321 Warszawa 

822.935,18 zł / 

52,20 pkt 

Dowolny dzień 

tygodnia za 

wyjątkiem 

niedziel / 0,00 pkt 

52,20  pkt 

2 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 145, 26-200 

Końskie 

715.921,82 zł / 

60,00 pkt 

Tylko soboty (w 

przypadku święta 

zastępczy termin) / 

40,00 pkt 

100,00 pkt 

 

Jednocześnie, Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranym 

Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej 

informacji. 

 

 

                     Z poważaniem 

 /-/ Henryk Konieczny 

        Wójt Gminy 

 

 

Fałków 
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