
 

 

 
Ustka, dnia 07. 04.2022 r. 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

        Wszyscy wykonawcy  

 

Nr sprawy: 2/ZGK/2022 

 

INFORMACJA 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, iż w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady” , dokonano czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę: 

 

 

EKOAWAL Sp. z o.o. 

Ul. Pucka 24 

84-100 Błądzikowo 

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie  

z zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym, przy wyborze kierował się kryterium: cena – 100%., 

Poniżej, zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

 

Lp. Firma i adres Wykonawcy 
Streszczeni

e oferty 

Przyznana 

punktacja 

Punktacja łączna Cena  

- waga 

 100 % 

 

- waga 

 60 % 

1. 

 

„4M” M. Zięciak, J. Gałęska 

,P. Gałęski, R. Rabęda 

Spółka  Jawna 

Ul. Gubińska 16, 

66-600 Krosno Odrzańskie 

2

5

-

7

1

7

 

K

i

e

l

c
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1

oferta nie 

podlega 

odrzuceniu 

84,03 pkt  84,03 pkt 

2 

GREEN CLASS Sp. z o. o . 

UL. Wiktorii Kaweckiej 4 

03-029 Warszawa 

oferta nie 

podlega 
odrzuceniu 

84,60 pkt 

 
 

84,60 pkt 

 

 
 



 

3. 

ESE Sp. z o.o. 

ul. Postępu 21 

02-676 Warszawa 

oferta nie 

podlega 

odrzuceniu 

94,73 pkt 94,73 pkt 

4. 

EKOAWAL Sp. z o.o. 

Ul. Pucka 24 
84-100 Błądzikowo 

oferta nie 

podlega 
odrzuceniu 

100,00 pkt 100 pkt 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert – 100 % cena  

ustalono, że oferta złożona przez Wykonawcę: EKOAWAL Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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