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ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)zwanej dalej Pzp (bez negocjacji) na: 

„wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie 

gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 111  kontenerów odpadów 

o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.” 

 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa informuje, że  na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Pzp, wybrana została n/w 

firma: 

 

NUVO RENT Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

Cena za wywiezienie do 111 kontenerów o pojemności KP7; 
netto: 108 780,00 zł. 
brutto: 117 482,40 zł. 
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 kontenera o pojemności KP7; 
netto: 980,00 zł. 
brutto: 1 058,40 zł. – 60 pkt. 
Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę: 5 osób – 40 pkt. 
Łączna ilość punktów -100. 

 

Uzasadnienie: 

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. 
Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu  o kryteria wskazane w SWZ. 

 

Termin zawarcia umowy: Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z 

art. 308 ust. 2 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

Wykonawcy którzy wzięli udział w postępowaniu:  

 

1. P.H.U. „GAMMA” Andrzej Zakrzewski ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa. 
e-mail: zakrzewski_gamma@wp.pl 
Cena za wywiezienie do 111 kontenerów o pojemności KP7; 
netto: 132 090,00 zł. 
brutto: 142 657,20 zł. – 55,46 pkt. 
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Cena jednostkowa za wywiezienie 1 kontenera o pojemności KP7; 
netto: 1 190,00 zł. 
brutto: 1 285,20 zł.  
Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę: powyżej czterech osób – 40 pkt. 
Łączna ilość punktów - 95,46 
2. NUVO RENT Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

e-mail: nuvorent@gmail.com 
Cena za wywiezienie do 111 kontenerów o pojemności KP7; 
netto: 122 100,00 zł. 
brutto: 131 868,00 zł. – 60 pkt. 
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 kontenera o pojemności KP7; 
netto: 1 100,00 zł. 
brutto: 1 188,00 zł.  
Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę: 5 osób – 40 pkt. 
Łączna ilość punktów - 100 
3. PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa. 
e-mail: przetargi.warszawa@prezero.com 
Cena za wywiezienie do 111 kontenerów o pojemności KP7; 
netto: 122 100,00 zł. 
brutto: 131 868,00 zł. – 60 pkt. 
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 kontenera o pojemności KP7; 
netto: 1 100,00 zł. 
brutto: 1 188,00 zł.  
Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę: powyżej czterech osób – 40 pkt. 

Łączna ilość punktów - 100 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129ze zm. ), „jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym 

mowa w ust. 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt”, wezwał do złożenia 

dodatkowych ofert. 

 

Wykonawcy którzy złożyli dodatkowe oferty:  

 
1. NUVO RENT Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

Cena za wywiezienie do 111 kontenerów o pojemności KP7; 
netto: 108 780,00 zł. 
brutto: 117 482,40 zł. – 60 pkt.  
Łączna ilość pkt. 100 
2. PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa.  

Cena za wywiezienie do 111 kontenerów o pojemności KP7; 
netto: 115 218,00 zł. 
brutto: 124 435,44 zł. -56,65 pkt. 
Łączna ilość punktów – 96,65 
 
 

 

 

 

 

 

 
Emilia Lenartowicz (Dyrektor ZMSP) 
- podpisano certyfikatem kwalifikowanym         
2022-05-13 14:01:35 
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