
        

Pleśna, dnia  26.11. 2021  r.  

        Nr sprawy: IKOŚ.271.9.2021 

ZAWIADOMIENIE, INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11  września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 poz. 1129 z późn. zm. - dalej Pzp  ) Zamawiający – Gmina Pleśna, prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 Pzp, na realizację zadania pn. 

.: „Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pleśna”  
zawiadamia o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Część I - obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A 

W   Części I wybrano ofertę Nr 1 złożoną  przez:  FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów; za 

cenę:  1.345.766,40zł brutto, aspekt środowiskowy -  ( posiadanie samochodów do odbioru odpadów 

spełniających normy emisji spalin EURO 5 lub 6 lub równoważny w ilości): 3 – pojazdy; dodatkowe usługi 

(aspekty ekologiczne i społeczne) - Tak. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów 

tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 60,00 pkt, w 

kryterium  aspekt środowiskowy 30,00pkt., Dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne) – 10pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

Część II - obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B 

W   Części II wybrano ofertę Nr 1 złożoną  przez:  FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów; 

za cenę: 1.570.060,80zł brutto, aspekt środowiskowy -  ( posiadanie samochodów do odbioru odpadów 

spełniających normy emisji spalin EURO 5 lub 6 lub równoważny w ilości): 3 – pojazdy; dodatkowe usługi 

(aspekty ekologiczne i społeczne) - Tak. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów 

tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 60,00 pkt, w 

kryterium  aspekt środowiskowy 30,00pkt., Dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne) – 10pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 



Część III - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna z koszy ulicznych  oraz kontenerach o 

pojemności 7 m
3
 i 1,1 m

3
 

W   Części III wybrano ofertę Nr 1 złożoną  przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów; 

za cenę: 264.643,20zł brutto, aspekt środowiskowy -  ( posiadanie samochodów do odbioru odpadów 

spełniających normy emisji spalin EURO 5 lub 6 lub równoważny w ilości): 3 – pojazdy; dodatkowe usługi 

(aspekty ekologiczne i społeczne) - Tak. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów 

tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 60,00 pkt, w 

kryterium  aspekt środowiskowy 30,00pkt., Dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne) – 10pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

Część IV - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z budynków użyteczności publicznej 

Gminy Pleśna. 

W   Części IV wybrano ofertę Nr 1 złożoną  przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów; 

za cenę: 50.004,00 zł brutto, aspekt środowiskowy -  ( posiadanie samochodów do odbioru odpadów 

spełniających normy emisji spalin EURO 5 lub 6 lub równoważny w ilości): 3 – pojazdy; dodatkowe usługi 

(aspekty ekologiczne i społeczne) - Tak. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów 

tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 60,00 pkt, w 

kryterium  aspekt środowiskowy 30,00pkt., Dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne) – 10pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

Część V - Obsługa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących obsługa z 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

W   Części V wybrano ofertę Nr 1 złożoną  przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów; za 

cenę: 607.762,28zł brutto, aspekt środowiskowy -  ( posiadanie samochodów do odbioru odpadów 

spełniających normy emisji spalin EURO 5 lub 6 lub równoważny w ilości): 3 – pojazdy; dodatkowe usługi 

(aspekty ekologiczne i społeczne) - Tak. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów 

tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 60,00 pkt, w 

kryterium  aspekt środowiskowy 30,00pkt., Dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne) – 10pkt. 



W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

Wykonawcach, którzy złożyli oferty wg kolejności wpływu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 

złożonych ofert. 

Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A 

1. oferta nr1 złożona przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów;  - otrzymała: 

60,00  punktów w kryterium cena, 30,00 punktów w kryterium aspekt środowiskowy, 10pkt w 

kryterium dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne),  razem 100,00 punktów. 

Część II obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B 

1. oferta nr1 złożona przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów;  - otrzymała: 60,00  

punktów w kryterium cena, 30,00 punktów w kryterium aspekt środowiskowy, 10pkt w kryterium 

dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne),  razem 100,00 punktów. 

Część III - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna z koszy ulicznych 

oraz kontenerów o pojemności 7 m
3
 i 1,1 m

3
. 

1. oferta nr1 złożona przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów;  - otrzymała: 

60,00  punktów w kryterium cena, 30,00 punktów w kryterium aspekt środowiskowy, 10pkt w 

kryterium dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne),  razem 100,00 punktów. 

Część IV - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z budynków użyteczności publicznej 

Gminy Pleśna. 

1.oferta nr1 złożona przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów;  - otrzymała: 60,00  

punktów w kryterium cena, 30,00 punktów w kryterium aspekt środowiskowy, 10pkt w kryterium 

dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne),  razem 100,00 punktów. 

Część V - Obsługa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących  z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

1.oferta nr1 złożona przez: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul Odległa 8, 33-100 Tarnów;  - otrzymała: 60,00  

punktów w kryterium cena, 30,00 punktów w kryterium aspekt środowiskowy, 10pkt w kryterium 

dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne),  razem 100,00 punktów. 
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