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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

Lipnica Wielka w 2021 roku” znak 271.9.2020 (numer ogłoszenia TED:2020/S217-531723)  

Lipnica Wielka, dn. 05.01.2020 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zamawiający 

Gmina Lipnica Wielka z siedzibą: 

Lipnica Wielka 518, 34-438 Lipnica Wielka 

 

Dotyczy: 

 
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lipnica 

Wielka w 2021 roku” (numer ogłoszenia TED:2020/S217-531723)” 

Oznaczenie sprawy: 271.9.2020 

tryb udzielenia 

zamówienia 
 

przetarg nieograniczony 
 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

Zamawiający – Gmina Lipnica Wielka do realizacji zamówienia wybrała następującego Wykonawcę: 

FCC Podhale Sp. z o.o.  

 ul. Jana Pawła II 115,  

34-400 Nowy Targ  

Oferta nr 1 

cena oferty: 1.282.959,00 zł brutto  

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu oraz uzyskała maksymalną ilość – 100 punktów (sumaryczna ilość punktów za poszczególne 

kryteria: cena oraz termin realizacji reklamacji określone specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i tym 

samym jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.”  

Do upływu terminu składania ofert (10.12.2020. r. godz.10.00) złożono tylko jedną ofertę: 

nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty w kryterium: 

Cena oferty (zł brutto) 

(waga 60%) 

Punkty w kryterium: 

termin realizacji 

reklamacji  

 (waga 40%) 

Razem Punkty 

1. 

FCC Podhale Sp. z o.o.  

 ul. Jana Pawła II 115,  

34-400 Nowy Targ 

60,00  40,00 100,00 
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Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, informuję, że Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu 

zakupów.  

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.  

 

 

      Mateusz Lichosyt 

             Wójt Gminy Lipnica Wielka 

          


