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Krzeszowice 30.11.2022 r. 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty  
dla zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”
   
znak sprawy 16/TO/2022.” 

 
 
 

  ZAWIADOMIENIE  
 

 
 
 Niniejszym zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym w sprawie wyboru 

wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” znak 

sprawy 16/TO/2022.  

wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: 

BM Recykling Sp. z o.o. ul. Tkacka 30 34-120 Andrychów 
 
Cena oferty brutto wynosi:  846 720,00  zł 
 

Uzasadnienie wyboru: 

1. Oferta spełnia wymogi Regulaminu udzielania zamo wien  na dostawy, usługi i roboty 
budowlane obowiązującego w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji  warunko w zamo wienia. 

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterio w oceny ofert 
okres lonych w SWZ : 

a) cena ofertowa - 100 %  
 
W ustalonym terminie, tj. do dnia 23.11.2022, do godz. 10.00 wpłynęły 2  oferty z czego  

1 oferta została odrzucona. 

Kwota podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert przeznaczona na realizację 

zamówienia: 907 200,00 zł brutto. 

http://www.wikkrzeszowice.pl/
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Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną 
ofertom punktacją wg. kryteriów oceny ofert określonych w swz: 
 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Przyznana ilość 

punktów w kryterium 
Cena zamówienia  

(max 100 pkt) 

Łączna ilość 
przyznanych 
punktów 

 

1 

 

BM Recykling Sp. z o.o. 
Ul. Tkacka 30 
34-120 Andrychów 

 
100 pkt 

 
100 pkt 

 

2 

 

Progress M&T s.c. 
ul. Podmiejska 23 
41-940 Piekary Śląskie ………………. Oferta odrzucona 

 
 

Zamawiający odrzucił w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ofertę 

Wykonawcy: Progress M&T s.c. ul. Podmiejska 2341-940 Piekary Śląskie 

 

 Zatwierdził  

         Prezes Zarządu  

                   Henryk Skotniczny 

              

 

 


