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wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wlniku postgpowania
Zartawiajqcy informuje, ze w postgpowaniu na ,,Usuwanie wyrob6w zawierajqcych
azbest z nieruchomoSci na terenie miasta Bialegostoku", kt6rego wartodi nie przekacza
wyrazonej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro wyl4czonej ze stosowania przepis6w
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

z p62n. nn.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, za najkorzystniej sz7 zoslala uznana oferta nr 2
zlozanaprzez

FOLAZBEST JUSTYNA PRUSWOROSZYLO,TL Stefana Jaracza 2& 1S186

Biahntolq z c€n4 ofertow4 brutto (Con)

I

8f,6,24 zl.

Ocaiaj4c oferty Zarnawiaj4cy kioowal sig
o

zam6wioiu !.

cena

kryterium

w

ogloszeniu

- 100%. Zlo2nnaryezv*onawcg ofota odpowiada wszystkim wymaganiom

okeSlonym w ogloszeniu o zam6wieniu Wyloniony v14<onawca zaoferowal najnizsz4 corg ofotow4

brutto (Cor) spodrod zlo2onych ofert niepodlegajqcych odrarceniu Cena wybranej ofaty

miefi

siq

w kwocie, jak4 Zamawtalpy WzeilDczyl na sfinansowanie zam6wienia. tj. 14 000,00 zl bnrtto.
Zestawienie ofert zlo2onych w postgpowaniu przedstawia poniisza tabela:

Nr oferty
I

,
3

4

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21130-31,
93-192 L6d2
POL.AZBEST JUSTINA PRUS.
WOROSZYLO, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186

Biatystok
MPO SP. Z O.O., u1. 42 Pulku Piechoty 48, 15-950
Bialystok
Logistyka Odpad6w Azbestowych sp. z o.o. sp. k.,
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko Biala
ul. Slonimska

l,

Cena ofertowa brutto (Con)
12 227,76

zl

8 886,24 zl

9 088,20 zi
oferta odrzucona
l1 050,00 zl

15-950 Biatystok, tel.85 869 6005, fax 85 869 6266, e-mail: seketariat2@um.bialystok.pl
- tel. 85 8'79'79 79

Infolinia Urzgdu Miejskiego w Biallmstoku

JednoczEinie Tamawtaj4cy informuje o poprawianiu
oczywistej

sp.

omlki rachunkowq, ktora

z o.o. sp. k.

wystaprla

rn podstawie pkt 11 lit. a)

ogloszenia

w ofercie nr 4 Logistyki Odpad6w Azbestowych

Przedmiotowa omylka polegala na nieprawidlowym wyliczeniu ceny

ofertowej brutto (Con) stanowi4cej iloczyn ceny za usuniEcie 1 Mg wyrob6w zawieraj4cych
azbest

z

nieruchomoSci na terenie miasta Bialegostoku

i przewidyvanej ilo5ci

-

17 Mg.

w

wysokoSci 650,00

zl

brutto

W ofercie jest: Cena ofertowa brutto (Cor) - 11 0550,00 zl,

poprawiono na: Cena ofertowa brutto (Cor)

-

I

I

050,00 zl.

Ponadto Zarnaitaj4cy informuje o odrzuceniu na podstawie pkt 9 ogloszenia oferty

nr 3 MPO SP. Z O.O. jako niespelniaj4cej wymagan okredlonych w ogloszeniu
o zam6wieniu. Wy{<onawca w formularan ofertowym o5wiadczyl, 2e posiada uprawnioria
wla.6ciwych organ6w do transportu odpad6w zawieraj4cych azbest

o kodzie 17 06 05*

z przepisami ustawy z dnia 14 gnrdnia 2012 r. o odpadach @2. U. 22020 r.

zgodnie

p2.797 z pbin nn.)

oraz

podd nr w rejesrze BDO:00N12224. Dokonano weryfkacji danych w rejestrze BDO (https://rq'estbdo.mos.gov.pl)

i

snvierdzono, 2e wykonawca

w dziale MI ,,Transpotujqcy odpady'' nie ma wpisu

dotycz4cego fansportu odpad6w o kodzie 17 06

05i. W odpowiedzi na wezwanie Z,xrnwiaj4c*gt

*ykonawca potwierdzil, ze nie posiada wpisu do r{esru we wskazanyn zakesi e. Zarnariaj1cy

,€ jest to jednoznaczre z

brakiem

,tzd,

uprawnien wta.iciwych organ6w do transportu

odpad6w anvraaj4cych azbet o kodzie 17 06 05* zgdnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach

@2.U.22020r. poz.797 z po'an

przd rcryczrytem dzidalnoici w

zrn.). Wedlug art. 50 ust. 2 pr4nvolanej ustawy

zalcesie transportu odpad6w podmiot jest obowi4zany u4nkac

wpis do @esru Posiadane przez uf<onawca wczeiniejve zezwolanie na transport odpad6w utracilo
wa2noSi z mocy pra.wa (art. 233 ust. I ustawy o odpadach).
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Otqvmuja:
l) REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 2l /30-31,93-192 L6ti, e-mail: patrycja.revol@wp.pl
2) POL-AZBEST ruSTYNA PRUS-WOROSZYLO, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186 Bialystok,
e-mail: biuro@polazbest.pl
3) MPO SP. ZO.O.,r:1.42 Pulku Piechoty 48, l5-950 Biatystok, e-mail: marketing@mpo.bialystok.pl
4) Logistyka Odpad6w Azbestowych sp. z o.o. sp. k., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko Biala,
e-mail: gminy@logistykaodpadowazbestowych.pl
5) Biuletyn lnformacj i Publicznej
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