
 

 
Nr sprawy: PT/1/2020     Gilwa Mała, dnia 26.01.2021 r. 
 

     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów  
 
 
Informujemy, iż na Wykonawcę w ww. postępowaniu przetargowym, na Zadanie nr 1 - Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów - frakcja  nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 19 12 12, 
wybrana została oferta złożona przez firmę: 

         „NOVAGO” Sp. z o.o. 
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 

z ceną oferty brutto: 4.557.600,00 zł (cena brutto za 1 MG frakcji nadsitowej: 569,70 zł), szybkością reakcji odbioru 
odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: 1 
dzień. 
Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Przyznane punkty w kryterium: cena: 60,00 pkt, w kryterium  
szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 
Mg do max. 100 MG: 40,00 pkt . Łączna punktacja wynosi 100,0 pkt .  
Na ww. postępowanie, na Zadanie nr 1 wpłynęły jeszcze następujące oferty: 

1. „GREEN PETROL” Sp. z o.o., ul. Jasna 1/307, 00-013 Warszawa. Przyznane punkty w kryterium: cena: 52,7500 
pkt, w kryterium  szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych zamówieniem 
obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: 40,00 pkt . Łączna punktacja wynosi 92,7500 pkt .  

2. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec. Przyznane 
punkty w kryterium: cena: 59,9432 pkt, w kryterium  szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość 
odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: 40,00 pkt . Łączna punktacja wynosi 
99,9432 pkt .  

W ww. postępowaniu przetargowym, na Zadanie nr 2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych 
pochodzących z sortowania odpadów - frakcja  nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod kod 15 01 02, wybrana została 
oferta złożona przez firmę: 

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik 
                                    Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec. ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 
z ceną oferty brutto: 570.240,00 zł (cena brutto za 1 MG frakcji nadsitowej: 570,24 zł), szybkością reakcji odbioru 
odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: 1 
dzień. 
Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Przyznane punkty w kryterium: cena: 60,00 pkt, w kryterium  
szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 
Mg do max. 100 MG: 40,00 pkt . Łączna punktacja wynosi 100,0 pkt .  
Na ww. postępowanie, na Zadanie nr 2 wpłynęły jeszcze następujące oferty: 

1. „GREEN PETROL” Sp. z o.o., ul. Jasna 1/307, 00-013 Warszawa. Przyznane punkty w kryterium: cena: 
52,8000 pkt, w kryterium  szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych 
zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: 40,00 pkt . Łączna punktacja wynosi 92,8000 pkt .  

2. „NEWCo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 9/6, 70-241 Szczecin. Przyznane punkty w kryterium: cena: 57,2147 pkt, 
w kryterium  szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych zamówieniem 
obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: 40,00 pkt . Łączna punktacja wynosi  97,2147 pkt .  

Z wybranymi Wykonawcami (na Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2)  zostaną podpisane umowy po dniu 05.02.2021 r. 
 
Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI - „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp.          
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