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ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle 

NIP 749-208-69-32   REGON 161411646   KRS 0000395147 
tel. 77 4835252, e-mail sekretariat@mzkkk.pl  

 

ZP/TR/13/2021                                                                                     Kędzierzyn – Koźle 17.12.2021 r. 

                                          
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

 

  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH I AUTOBUSACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU 

KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o. 

 

 Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z § 58 ust. 1 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – 

Koźlu spółkę z o.o., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została 

jako najkorzystniejsza oferta firmy: 

 

                                                                                      „ABC-Service” Sp. z o.o. 

                                                                                     ul. Bolesławiecka 15 

                                                                                                 53-614 Wrocław 

     

Cena oferty brutto:       26 935,77 ryczałt miesięczny. 

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą ilość punktów w oparciu o kryterium oceny ofert  

ustalone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i spełnia wymagania 

dotyczące kwoty przeznaczonej na realizację zadania, terminu wykonania 

zamówienia, oraz warunków płatności. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest § 57 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółkę z o.o. 

W postępowaniu nie było ofert odrzuconych oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony  

z postępowania. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Przyznana punktacja  

1. 
„ABC-Service Sp. z o.o.                                                                             

ul. Bolesławiecka 15 
  53-614 Wrocław 

X = 26 935,77/26 935,77 x 100 pkt 

X = 100,00 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„JAWI”  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Boranta 6 
61-608 Poznań 

X = 26 935,77/35 608,50 x 100 pkt 

X = 75,64 pkt 
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Umowa zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego w § 60 ust.2 Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółkę z o.o., 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje również 

na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

 

Otrzymują: 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty – według rozdzielnika. 


