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Wójt Gminy Lutocin                      Lutocin, dnia 18-04-2012 
ul. Poniatowskiego 1 
09-317 Lutocin 

 
Nr   BDK.271.1.2012 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   

pn. "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Lutocin" 

 

 ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 Gmina Lutocin, działając zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zawiadamia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Lutocin” 
 

Wybrano ofertę Firmy:   

 ECO-POL Sp. z o.o.  

ul. Dworcowa 9,  86-120 Pruszcz 
 

za cenę brutto:    250,00 zł/t   
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych groszy 00/100 ) 
 

Uzasadnienie wyboru 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Cena oferty była najkorzystniejsza z zaoferowanych. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

1. INWESTBUD Sp. z o.o. 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 124A,  

zaoferowana cena brutto– 324,00 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 77,16 

2. RAMID – Mirosław Dec, 03-288 Warszawa, ul. Kowalskiego 1/54, 

zaoferowana cena brutto – 396,36 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 63,08 

3. MAXMED Zakład Usługowo – Handlowy Marcin Murzyn, 84-252 Orle, ul. Pomorska 49, 

zaoferowana cena brutto – 432,00 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 57,87 

4. ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., 28-142 Tuczępy, Dobrów 8,  

zaoferowana cena brutto – 345,60 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 72,34 
5. ECO-POL Sp. z o.o. 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9,  

zaoferowana cena brutto – 250,00 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 100,00 

6. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski,  
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,  
zaoferowana cena brutto – 404,96 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 61,74 

7. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman, 01-934 Warszawa,  

ul. Arkuszowa 65/43,  
zaoferowana cena brutto – 415,80 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 60,13 

8. „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin,  

zaoferowana cena brutto – 516,24 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 48,43 

9. GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, Szybka 30, 88-200 Radziejów, 

zaoferowana cena brutto – 255,96 zł/t, liczba punktów w kryterium cena – 97,68 

 
 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta   
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 

 Planowany termin podpisania umowy określa się na dzień   7  maja  2012 roku 

 
Wójt Gminy Lutocin 

 

/-/ lek. wet. Ryszard Gałka 


