
                               Iłża, dnia 11.01.2013r.

RGN.7031.1.2013

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z  2010 r. nr 113 
poz.  759  z  późn.  zmianami/  zawiadamiamy,  że  w wyniku przeprowadzonego   postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu 
zamówienia pn.: „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża ” dokonano wyboru 
oferty:

Zadanie Nr 1   złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo  Wywozu  Nieczystości  Stałych  „ALMAX”  Sp.  z  o.o.,  26-600  Radom,  ul. 
Wrocławska 3 za kwotę  netto 69,00 zł/m3.

Wybrana  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – 
cena 100%.

Informacja  na  temat  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  oraz  przyznanej  ilości  punktów  
w kryterium: cena ofertowa:

Nr 
oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów 
przyznanych w 

kryterium „cena”
1 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o., 

26-600 Radom, ul. Wrocławska 3 
Cena oferty  netto 69,00 zł/m3

100,00

Zadanie nr 2 złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo  Wywozu  Nieczystości  Stałych  „ALMAX”  Sp.  z  o.o.,  26-600  Radom,  ul. 
Wrocławska 3 za kwotę  netto 35,00 zł/m3.

Wybrana  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – 
cena 100%.

Informacja  na  temat  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  oraz  przyznanej  ilości  punktów  
w kryterium: cena ofertowa:

Nr 
oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów 
przyznanych w 

kryterium „cena”
1 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o., 

26-600 Radom, ul. Wrocławska 3 
Cena oferty  netto 35,00 zł/m3

100,00

Zamawiający  informuje,  że  umowa  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  pn. 
„Odbiór  i  wywóz  odpadów  komunalnych  dla  Gminy  Iłża  ”  może  zostać  zawarta  w  dniu 
17.01.2013r.

BURMISTRZ IŁŻY

ANDRZEJ MOSKWA
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