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oP t3411t 2412 Katowice, 05. 12.2012r.

Zamawiajqcy :
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

Zawiadom ie n i e o wy bo rze n aj ko rzystn i eiszei ofe Ę

dot. postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego W sprawie nr 10/2012 na wykonanie
usługi vrwozu stałych odpadÓw komunalnych z obiektÓw administrowanych przez
zamawiajqcego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2o04r. Prawo zamÓwie pub|icznych
(Dz.U. z 2o10r. Nr 113, poz.759 . tekst jedno|ity z poŹniejszymi zmianami) zamawiający
zawiadamia, Że w postępowanlu o udzie|enie zamÓwienia publicznego W sprawie nr 1aI2012 na
wykonanle usługi wywozu stałych odpadow komunalnych z obiektÓw administrowanych przez
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złoŻona przez PRzEDslĘBloRSTWo USŁUG
KOMUNALNYOH VAN GANSEWINKEL GORNY ŚlĄsx Sp. z o. o., u|' Piotra Skargi 87;
41 - 706 Ruda Śląska.

Ubiegając się o udzielenie zamÓwienia Mw wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego określone W specyflkacji istotnych warunkÓw zamÓwienia. Przy zastosowanlu
określonych specyfikaclą kryteriow oceny ofert i ich Wag złoŻona przez wykonawcę oferta
otrzymała największą i|ość punktow, tj. 97,38.

W załączeniu przyznana ofertom punktacja W kazdym kryterium oceny oraz punktacja
łączna.

Pouczenie:
W świetle aft. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓwien publicznych zamawiajqcy zawiera umowę
w sprawie zamÓwienia publicznego w terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkolzystniejszej ofeĘ. Zamawiajqcy może zawrzeć umowę w sprawie zamÓwienia publicznego pzed uĘwem wlw
terminu, jeżeli nie odrzucono iadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.



oznaczenie sprawy LOl 20Lz

Pu nktacj a pryzna na ofeftom

TARGOWiSK MIEJSKICH
w Katowicach

tel./faks: (32) 250 40 08, fl} 73 7 i
40.859 Katowice, u|. Gliwicka 15Ą

Nazwa i adres wykonawcy
Numer ofeĘ

Lłczba pK w kryterlum
cena wywozu l tony

odpadÓw

Liczba pkt w kryterium
cena Wywozu odpadÓw z

1 poiemnlka 1100!

Liczba pK w kryterium
)ooooo(

Liczba pK w kryterium
)ooooo( Razem

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

4L - 3oo Dąbrowa GÓrnicza
ofefta nr I

76pL
L99,96 złlt

20roo
37,53 złlsrt. m ffi 96191

Pzedsiębiorstwo Usług Komuna|nych
van Gansewinkel GÓrny Ś|ąsk Sp. z o.o'

ul. Piotra Skargi 87
4l.706 Ruda Sląska

ofefta nr 2

8ą00
192,24 złlt

t7,39
43,f0 złlsrt, xxu ffix 97,38

05.I2,20L2r ..... ]......'at.iM.YĄMWffiffi(data i podpis kierownika zTrilłiWidjącego lub
osoby upowaznione)


