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Łód ź, dnia  12.06.2018 r. 

DOA-ZP-III.271.23.2018 
Wykonawcy bior ący udział  
w niniejszym post ępowaniu 

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w imieniu Miasta Łodzi informuję,  
że w postępowaniu na „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) od padów 
komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegaj ących biodegradacji, pochodz ących  
z terenu miasta Łodzi, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018r.” w części  
nr 3,4,5,6,7,8 zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 

FBSerwis Kamie ńsk Sp. z o.o. 
ul. Wielu ńska 50, 97-360 Kamie ńsk 

 
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ofert ustalono,  
iż oferta nr 1 złożona przez ww. wykonawcę dla części nr 3,4,5,6,7,8 zamówienia odpowiada 
wszystkim  wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria 
wyboru. 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

„Osi ągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu” 

„ Uzyskanie mniejszej masy 
odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, ni ż masa 
podana przez 

zamawiaj ącego” 

Łączna 
ilo ść 

punktów 

Część nr 3 zamówienia  

1 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50,  
97-360 Kamieńsk 

60,00 0,00 0,00 60,00 

 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

„Osi ągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu” 

„ Uzyskanie mniejszej masy 
odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, ni ż masa 
podana przez 

zamawiaj ącego” 

Łączna 
ilo ść 

punktów 

Część nr 4 zamówienia  

1 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50,  
97-360 Kamieńsk 

60,00 0,00 0,00 60,00 

 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

„Osi ągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu” 

„ Uzyskanie mniejszej masy 
odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, ni ż masa 
podana przez 

zamawiaj ącego” 

Łączna 
ilo ść 

punktów 

Część nr 5 zamówienia  

1 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50,  
97-360 Kamieńsk 

60,00 0,00 0,00 60,00 
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Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

„Osi ągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu” 

„ Uzyskanie mniejszej masy 
odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, ni ż masa 
podana przez 

zamawiaj ącego” 

Łączna 
ilo ść 

punktów 

Część nr 6 zamówienia  

1 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50,  
97-360 Kamieńsk 

60,00 0,00 0,00 60,00 

 
 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

„Osi ągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu” 

„ Uzyskanie mniejszej masy 
odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, ni ż masa 
podana przez 

zamawiaj ącego” 

Łączna 
ilo ść 

punktów 

Część nr 7 zamówienia  

1 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50,  
97-360 Kamieńsk 

60,00 0,00 0,00 60,00 

 
 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

„Osi ągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu” 

„ Uzyskanie mniejszej masy 
odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, ni ż masa 
podana przez 

zamawiaj ącego” 

Łączna 
ilo ść 

punktów 

Część nr 8 zamówienia  

1 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50,  
97-360 Kamieńsk 

60,00 0,00 0,00 60,00 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 

- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/) 


