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Nr WZ.272.18.2022 

 
ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na zadanie  „Prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości  osób fizycznych z terenu powiatu suskiego”  

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, gdzie kryteriami oceny 
ofert są: cena- 60 %, Termin odbioru odpadów - 40 %, za ofertę najkorzystniejszą uznana została 
oferta: 

 

Firma Remontowo- Budowlana RAGAR, Radosław Rokosz, 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 
35/16 - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za termin odbioru 
odpadów- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów. 

 

W/w Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania 
Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą 
liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu. 
Wykonawca wykazał  spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

1. Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek, Trzetrzewina 320, 33-395 Chełmiec - przyznana 
punktacja za cenę-  58,89 punktu; przyznana punktacja za termin odbioru odpadów- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 98,89 punktu. 

2. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa- przyznana punktacja za cenę-  
47,93 punktu; przyznana punktacja za termin odbioru odpadów- 20 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 67,93 punktu. 

3. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o. o., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 
Tarnów- przyznana punktacja za cenę-  41,22 punktu; przyznana punktacja za termin odbioru 
odpadów- 0 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 41,22 punktu. 

4. Logistyka Odpadów - Realizacje Sp. z o. o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko- Biała- przyznana 
punktacja za cenę-  41,30 punktu; przyznana punktacja za termin odbioru odpadów- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 81,30 punktu. 
 

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 12.07.2022r. w siedzibie Zamawiającego. 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


