
Gmina Brzesko 
ul. Bartosza Głowackiego 51 
32 - 800 Brzesko 
         Brzesko, dn. 09.09.2022 r.  

Nasz znak: ZP.271.2.17.2022.IP 

INFORMACJA 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
  Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Gmina Brzesko informuje, że po 
dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko, na 
poszczególne części wybrano następujących wykonawców. 

Część I – Odpady zmieszane; 

REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. 

                                                   Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena 
(60%) oraz termin płatności za fakturę (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała największą liczbę 
punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   
 
W wyznaczonym terminie na składanie ofert na część I wpłynęła 1 oferta, której komisja 
przetargowa przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 
punktów w 

kryterium cena 
60% 

Przyznana 
liczba punktów 

w kryterium 
termin 

płatności za 
fakturę 40% 

Łączna liczba 
punktów 

1.  REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. 
Półłanki 64, 30-740 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 

 



Część II –Odpady ulegające biodegradacji; 

REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. 

                                                   Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena 
(60%) oraz termin płatności za fakturę (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała największą liczbę 
punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   
 
W wyznaczonym terminie na składanie ofert na część II wpłynęła 1 oferta, której komisja 
przetargowa przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 
punktów w 

kryterium cena 
60% 

Przyznana 
liczba punktów 

w kryterium 
termin 

płatności za 
fakturę 40% 

Łączna liczba 
punktów 

1.  REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. 
Półłanki 64, 30-740 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 

Część III- Odpady z metalu, tworzyw sztucznych, szkło makulatura; 
 
REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. 

                                                   Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena (60%) oraz 
termin płatności za fakturę (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała największą liczbę 
punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   
 

 

 

 

 



W wyznaczonym terminie na składanie ofert na część III wpłynęły 2 oferty, którym komisja 
przetargowa przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 
punktów w 

kryterium cena 
60% 

Przyznana 
liczba punktów 

w kryterium 
termin 

płatności za 
fakturę 40% 

Łączna liczba 
punktów 

1.  REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. 
Półłanki 64, 30-740 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

2.  Ekombud sp.z.o.o., ul. Partyzantów 
24d, 32-700 Brzesko 

58,53 40,00 98,53 

 

Część IV –Odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 
 
REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. 

                                                   Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena 
(60%) oraz termin płatności za fakturę (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała największą liczbę 
punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   
 
W wyznaczonym terminie na składanie ofert na część IV wpłynęła 1 oferta, której komisja 
przetargowa przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 
punktów w 

kryterium cena 
60% 

Przyznana 
liczba punktów 

w kryterium 
termin 

płatności za 
fakturę 40% 

Łączna liczba 
punktów 

1.  REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. 
Półłanki 64, 30-740 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 

 

 

 



Część V – Odpady – przeterminowane leki; 
 
REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. 

                                                   Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena 
(60%) oraz termin płatności za fakturę (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała największą liczbę 
punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   
 
W wyznaczonym terminie na składanie ofert na część V wpłynęła 1 oferta, której komisja 
przetargowa przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 
punktów w 

kryterium cena 
60% 

Przyznana 
liczba punktów 

w kryterium 
termin 

płatności za 
fakturę 40% 

Łączna liczba 
punktów 

1.  REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. 
Półłanki 64, 30-740 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 

Część VI - Odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
 
REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. 

Uzasadnienie 
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena 
(60%) oraz termin płatności za fakturę (40%). Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak również uzyskała największą liczbę 
punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   
 

 

 

 

 

 



W wyznaczonym terminie na składanie ofert na część VI wpłynęła 1 oferta, której komisja 
przetargowa przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 
punktów w 

kryterium cena 
60% 

Przyznana 
liczba punktów 

w kryterium 
termin 

płatności za 
fakturę 40% 

Łączna liczba 
punktów 

1.  REMONDIS Kraków Sp.z.o.o., ul. 
Półłanki 64, 30-740 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Z upoważnienia Burmistrza 
                                                                                                          Z - ca BURMISTRZA 

        (-) Grzegorz Brach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania 
2  x a/a. 
 

 


