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Bartoszyce, dnia 22.08.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 

Bartoszyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - PZP 

na „Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w komunalnych 

zasobach mieszkalno-użytkowych zarządzanych przez „LOKUM” Sp.            

z o. o. w Bartoszycach” działając w trybie art. 253 ust. 2 ustawy PZP 

informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: 

KFK Sp. z o.o., Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, za cenę ofertową 

199 290,80 zł brutto za rok. 

 Oferta zawierała błędy rachunkowe, które za zgodą Wykonawcy 

zostały poprawione. 

 Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zgodnie z art. 239 ust 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to 

oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub 

kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. W myśl art. 252 ust. 1 
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ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie 

związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. 

 
Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 2 wpłynęła przed upływem terminu składania ofert, uzyskała 

największą ilość punktów ustalonych w oparciu o kryteria, jakimi była 

cena. Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Punktacja ofert przedstawia się następująco: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Ocena oferty Liczba punktów 

1 Combo Tomasz Bielicki 

ul. Traugutta 17-18 

11-200 Bartoszyce 

268 908,39 zł 74,11 

2 KFK Sp. z o.o. 

Ul. Grzybowska 87 

00-844 Warszawa 

199 290,80 zł 100 

 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

może być zawarta z uwzględnieniem art. 308 ust. 2 ustawy PZP. 
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