
Zamawiający:               Tczów, dnia 25 stycznia 2022 r.   

Gmina Tczów 
Tczów 124, 26 – 706 Tczów 
Tel. /48/676 80 23, NIP: 811 17 14 505, REGON 670224031 
GPR.271.1.3.2022.KR 

NOTATKA Z WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - KOREKTA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 

stanowiących własność Gminy Tczów w roku 2022”  

 

Zamawiający informuje, że w dniu 12.01.2022 r. o godz. 9:00 upłynął termin składania ofert cenowych w postępowaniu prowadzonym o udzielenie 

zamówienia publicznego, do którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.  

 

W prowadzonym postępowaniu na wykonanie usługi pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 

stanowiących własność Gminy Tczów w roku 2022” w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

1. Wykaz ofert: 

1) Oferta oznaczona Nr 1:  

Nazwa i adres Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 76, 26-600 Radom 

2) Oferta oznaczona Nr 2:  

Nazwa i adres Wykonawcy: PreZero Service Wschód Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 

 
Rodzaj odpadów oraz pojemność pojemników 

Oferta Nr 1 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 

Handlowe  „RADKOM” Sp. z o.o. 

Oferta Nr 2 
PreZero Service Wschód Sp. z o.o. 

netto VAT brutto netto VAT brutto 

Jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów 
niesegregowanych odpadów komunalnych 115,00 zł 9,20 zł 

124,00 zł 
124,20 zł 155,00 zł 12,40 zł 167,40 zł 



Jeden pojemnik o pojemności 120 litrów: 
odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury 

25,00 zł 2,00 zł 27,00 zł 45,00 zł 3,60 zł 48,60 zł 

Jeden pojemnik o pojemności 120 litrów: 
odpady metali, w tym odpady opakowaniowe  
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

25,00 zł 2,00 zł 27,00 zł 45,00 zł 3,60 zł 48,60 zł 

Jeden pojemnik o pojemności 120 litrów: 
odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 
ze szkła 

 
25,00 zł 

 
2,00 zł 

 
27,00 zł 

 
45,00 zł 

 
3,60 zł 

 
48,60 zł 

Jedna tona odpadów wielogabarytowych 1 000,00 zł 80,00 zł 1 280,00 zł 
1 080,00 zł 

1 200,00 zł 96,00 zł 1 296,00 zł 

Jedna tona zużytych opon 650,00 zł 52,00 zł 702,00 zł 1 000,00 zł 80,00 zł 1 280,00 zł 
1 080,00 zł 

 

2. Po dokonaniu analizy i sprawdzenia ofert, wybrano do realizacji ofertę nr 1. 

3. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca oznaczony nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystniejsze ceny ofertowe brutto. 

 

Na oryginale podpisał  
   Wójt Gminy Tczów  
     Arkadiusz Baran 


