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OGŁOSZENIE 
wyników postępowania 

 
 Na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 15.07.2011r.) na  „Odbiór drobnych odpadów stałych       
z kontenerów o poj. 8m3  , z pojemników o pojemności: 750 l, 240 l z miejsc użyteczności 
publicznych , odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz wywóz     
i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i Klwatka” 
 
wybrana została oferta, która w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów i jest nią 
oferta złożona przez firmę: 
 

SITA RADOM Sp.z.o o. 
ul. Witosa 76 
26 – 600 Radom 
 

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 2 oferty.   
Żadna oferta nie została odrzucona i żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania       

o udzielenie zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: 

 
Nr 

oferty 
Nazwa Oferenta Liczba punktów w kryterium cena Razem 

1. SITA RADOM Sp.z o. o. 
Ul. Witosa 76 
26 – 600 Radom 

300,00 300,00 

2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo 
– Handlowe INTERBUD Sp. z o.o. 
Ul. Limanowskiego 154 
26 – 600Radom 

261,93 261,93 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 tj. po dniu 20.07.2011r. 
 
 

Wójt Gminy Gózd 
/-/ Adam Jabłoński 

 
 
 
Otrzymują: 

1. SITA RADOM Sp.z o. o. 
ul. Witosa 76 
26 – 600 Radom 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  
INTERBUD Sp. z o.o. 
ul. Limanowskiego 154 
26 – 600Radom 

3. 1 egz. Wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
4. 1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 
5. A/a. 

 


