
Stoczek Łukowski, dnia 16 grudnia 2020r.   

 

IRL.271.7.10.2020                                                                              

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski” Ogłoszenie nr 610739 -N-2020 z dnia 2020-11-17 r. 

 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 pózn. zm.) informuję, że w w/w 

postępowaniu Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

EKOLIDER 

Jarosław Wyglądała 

Lucin 4 

08-400 Garwolin 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, 

jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert: 

 

Numer 

oferty 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

  

Razem  Cena  

 
Emisja spalin 

1 

PUK SERWIS Sp. z o.o.  

ul. Brzeska 110 

08-110 Siedlce  

24,00 40,0

0 

64,00 

2 

EKOLIDER  

Jarosław Wyglądała 

Lucin 4 

08-400 Garwolin  

60,00 40,0

0 

100,00 

3 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Gminy Stanin Sp. z o.o. 

21-422 Stanin 62 

Oferta odrzucona na podstawie 

art 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 

4 

Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

Spółka z o.o. 

ul. Kościelna 46 

21-411 Wojcieszków   

52,01 40,0

0 

92,01 



 

 

Zamawiający informuje: 

1)  że punktacja w kryteriach oceny ofert, została przyznana Wykonawcom na 

podstawie oświadczeń złożonych w ofertach przetargowych, zweryfikowanych 

merytorycznie w toku badania ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w 

SIWZ. 

 2) o braku wykonawców, którzy zostali wykluczeni, 

 3) o odrzuceniu oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3: Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy Stanin Sp. z o.o. 21-422 Stanin 62 . 

Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca w swojej ofercie zastosował 23% 

stawkę podatku VAT. Zmawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca udzielił wyjaśnień, 

że omyłkowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zamiast zastosować 

stawkę podatku VAT w wysokości 8%. 

Użycie niewłaściwej stawki podatku VAT jest uznawane za błąd w obliczeniu ceny. 

Zgodnie art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. błąd w obliczeniu ceny jest podstawą do odrzuceniu 

oferty. 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski 

(-) Marcin Sentkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


