
Bytom, 10.12.2019 r. 

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy: wywozu odpadów komunalnych z obiektów Bytomskiego Ośrodka Edukacji. 

 
Na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik 

do zarządzenia nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne 

z późn. zm. oraz § 10 załącznika nr 12 do niniejszego regulaminu, Dyrektor Bytomskiego Ośrodka 

Edukacji publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu – rozpoznaniu 

cenowym pn.: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Bytomskiego Ośrodka Edukacji. 

Termin badania ofert nastąpił w dniu: 10.12.2019 r.
 

 

W niniejszym postępowaniu do dnia 09.12.2018 r. oferty złożyły następujące firmy: 

Nr  

oferty 

Uczestnik postępowania Cena [zł] Uwagi 

1. Remondis Sp. z o.o. 42-600 
Tarnowskie Góry ul. Nakielska 1-3. 
t_gory@remondis.pl 

joanna.saternus@remondis.pl  

80,00 zł netto 

86,64 zł brutto 

Za podstawę oceny oferty przyjęto cenę 

wywozu pojemników  1100cm
3
 a także 

warunek telefonicznego zgłoszenia 

wykonania usługi – oferta spełniła warunki 

2. AMD sp.zo.o.  S.K. 46-320 Praszka, 

Kozieł 6A. 

malgorzata.binkowska@amdomega.c

om.pl  

87,00 zł netto 

93,96 zł brutto 

Za podstawę oceny oferty przyjęto cenę 

wywozu pojemników  1100cm
3
 a także 

warunek telefonicznego zgłoszenia 

wykonania usługi – oferta spełniła warunki 

3. FCC Polska Sp. z o. o. 41-800 Zabrze  

ul. Lecha 10,  

michal.mulszanowski@fcc-group.pl  

www.fcc-group.pl     

101,00 zł netto 

109,08 zł brutto 

Za podstawę oceny oferty przyjęto cenę 

wywozu pojemników  1100cm
3
 a także 

warunek telefonicznego zgłoszenia 

wykonania usługi – oferta spełniła warunki 

 

Kryterium oceny ofert: cena 100%. 

 

Na podstawie § 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik  

do zarządzenia nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia  

i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne  

z późn. zm. W dniu 10.12.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
 

Remondis Sp. z o.o.  

42-600 Tarnowskie Góry  

ul. Nakielska 1-3. 
 

Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz podstawowe warunki 

realizacji zadania, jest cenowo najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Zbigniew Boleń 

Kierownik Gospodarczy BOE 


