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Zamawiający:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. G|iwicka 154, 40-859 Katowice.

Zawiadom ien ie o wyborze najkorzystn iejszej ofe rty

doL postępowanią o udzielenie zanlówienią publicznego w sprawie nr 6/2011 na ,,usługę wwozu staĘch
odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich
w Katowicach ".

Na podstawie ań. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r' Nr 113, poz. 759 _ tekst jedno|ity z pÓŹn. zm') zamawiający zawiadamia, Że
w postępowaniu o udzie|enie zamówienia publicznego W sprawie nr 6|2a11 na ,,usługę Wywozu
stałych odpadÓw komunalnych z obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich
w Katowlcach", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza
wybrana została oferta zloiona przez PRZEDS|ĘB|ORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH VAN
GANSEW|NKEL GORNY s| ĄsK Sp' z o. o. z siedzibą Rudzie Śląskiej, u|. Piotra Skargi 87,

Ubiegajqc się o udzie|enie zamówienia w/w wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego, okreś|one w specyfikacji istotnych warunków zamówienia' Przy zastosowaniu
określonych specyfikacjq kryteriów oceny ofeń i ich wag złoiona przez wykonawcę ofeńa
otzymała największą i|oŚc punktów, tj' 98.

\N zatączeniu punktacja przyznana ofeńom w każdym kryterium oceny oraz punktacja łączna.
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Nazwa i adres wykonawcy
Numer oferty

Liczba pkt w kfierium
cena wywozu L tony

odoadÓw

Liczba pkt w kryterium
cena Wywozu odpadÓw z

1 poiemnika 11001

Liczba pkt w kryterium
)ocooc(

Liczba pkt w kryterium
)c|o00c( Razem

Pruedsiębiorstwo Usług Komuna! nych
van GansewinkeI GÓrny Sląsk Sp. z o.o.

ul. Piotra SkargiET
4t.-7o6 Ruda S|ąska

ofefta nr I

80,00 18r00 )ooooo( )oct(K,o( 98,00

ALBA Południe Po|ska Sp' z o. o
ul. Starocmentarna 2

41- 3o0 Dąbrowa GÓrnicza
o fe  an r2

60,76 20r00 )O(tr'o( xxxtocx 80,76

af *ifJ *d.q r,ovri.,
(data ipodpis kierownika zamawiającego lub

osoby upowaznionel)


