
 

  

Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47 – 303 Krapkowice 

 
                                                                                                                                                            Krapkowice, dnia  28.01.2014r. 
Znak postępowania: PiRG.271.1.01.2014                                           
 
 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Utrzymanie czystości na terenie miasta 
Krapkowice ”. 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( jednolity tekst Dz.U. 
 z 2013r., poz. 907 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie czystości na terenie miasta 
Krapkowice ”  jako ofertę najkorzystniejszą wybrano : 
Zadanie I   
1. Mechaniczne zamiatanie: 
Zamiatanie zamiatarką (komunalny samochód specjalny) przeznaczoną do oczyszczania pasów dróg : ulic, parkingów 
i placów . 
Częstotliwość zamiatania 1 raz w tygodniu. Ogólna powierzchnia dróg do jednorazowego oczyszczania  - 107 299 m2. 
Oczyszczanie dodatkowe ulic na zgłoszenie przez Zamawiającego w ramach potrzeb po okresie zimowym lub w okresie 
jesiennym -127 670 m

2
. 

2. Opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością 2x  w tygodniu i opróżnianie 3 sztuk kontenerów MBG 110 l  
 z częstotliwością 2x w tygodniu – teren targowiska ul. Drzymały w Krapkowicach. 
  
Ofertę firmy  Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice która 
uzyskała 100 pkt.  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna złożona w postępowaniu oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie 
podległa odrzuceniu.  
 
Zadanie II 
1. Opróżnianie 70 sztuk koszy ulicznych z częstotliwością 2x w tygodniu. 
2. Zamiatanie chodników przy użyciu zamiatarek chodnikowych typu ssącego lub elewatorowego.  
    Częstotliwość zamiatania 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od lokalizacji chodnika . 
    Powierzchnia chodników do 1x oczyszczania w tygodniu -20 220 m

2
 

    Powierzchnia chodników do 2x oczyszczania w tygodniu – 510 m
2 

3. Oczyszczanie chodników i placów w rejonie rynku w Krapkowicach częstotliwością 1 i 4   razy w tygodniu. 
    Ogólna powierzchnia chodników do 1x tydzień oczyszczania – 14 805 m

2 

    Ogólna powierzchnia placów i chodników do 4x tydzień oczyszczania - 5 904 m
2
. 

 
Ofertę firmy  Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył 
ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną. 
 
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono trzy z czego nie odrzucono 
żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.  
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert: 



 

  

Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice 

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach,  
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice. 

100,00 

2. ZWIKUWIM Andrzej Wicher, ul. Ludowa 47/1, 45-820 Opole. 86,54 

3. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „WÓJCIK” 
Janusz Wójcik, ul. Pstrowskiego 31, 47-300 Krapkowice 

89,67 

 
                                                                                                                                                              Podpisał :                   
                                                                                                                                                              Burmistrz 
   
                                                                                                                                                     /-/ Andrzej Kasiura 
Zamieszczono : 
1. Tablica ogłoszeń. 
2. Strona internetowa Zamawiającego                                                           
    www.bip.krapkowice.pl                                                                                                                                
 
 


