
         

  
Lipnica Wielka, dn. 28.12.2020 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zamawiający 

Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą: Lipnica Wielka 518,  

34-438 Lipnica Wielka 

 

 

Dotyczy: 

 
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wywóz oraz 

zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 

190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021” 

Oznaczenie sprawy: 271.11.2020 

tryb udzielenia 

zamówienia 
 

przetarg nieograniczony 
 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający – Gmina Lipnica Wielka do realizacji zamówienia 

wybrała następującego Wykonawcę: 

Konsorcjum: 

FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115 34-400 Nowy Targ – Lider konsorcjum 

Firma Handlowo-Usługowa”KOP-EKO” Karol Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów – członek konsorcjum 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i uwzględniając kryteria oceny ofert jest ofertą 

najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie z kryteriami oceny ofert 

podanymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz.  

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Do upływu terminu składania ofert (14.12.2020. 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: 

Czas realizacji 

zamówienia (waga 

40%) 

Razem Punkty 

1. 

Korsorcjum: 

FCC Podhale Sp. z o.o.  

ul. Jana Pawła II 115 

34-400 Nowy Targ  – 

Lider konsorcjum 

Firma Handlowo-

Usługowa”KOP-EKO” 

60,00  20,00 80,00 



         

  
Karol Trzupek, 

Zalesiany 1, 32-420 

Gdów – członek 

konsorcjum 

 

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 2) 

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 Alojzy Lichosyt 

Wójt Gminy Lipnica Wielka 
 

 


