
                                                      
                                                              Informacja o wyniku  

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00009.2016   13.04.2016 r. 
l.dz.: ZP.KW-00099/16 

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonywanie prac związanych z demontażem, zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu 
poznańskiego. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę Konstanty Spurek Eko-Mix,  
ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław, która zaoferowała: 
1) cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport i unieszkodliwienie 1 kg zdeponowanych wyrobów zawierających 

azbest: 0,24 zł; 
2)  cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem  

i unieszkodliwieniem: 0,98 zł; 
3)  do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO z grupy II; 
4)  odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności  w zakresie demontażu 

i/lub zapakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest: 1. 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto za 
faktyczne ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest w okresie obowiązywania umowy. 
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów 
w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny ofert. 
Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nr  
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium cena 

jednostkowa brutto za 
zapakowanie, transport  
i unieszkodliwienie 1 kg 

zdeponowanych 
wyrobów 

zawierających azbest 
 

Waga: 55% 

Liczba punktów  
w kryterium cena 

jednostkowa brutto za 
demontaż 1 kg wyrobów 

zawierających azbest 
wraz z zapakowaniem, 

transportem i 
unieszkodliwieniem 

 

Waga: 25% 

Liczba punktów  

w kryterium 

klasa emisji 

spalin EURO 

 

 

 

 

Waga: 10% 

Liczba punktów 

w kryterium 

zatrudnienie na 

podstawie 

umowy o pracę 

 

 

 

Waga: 10% 

RAZEM 

1. 
Konstanty Spurek EKO-MIX, 

ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław 
55,00 8,93 10,00 10,00 83,93 

2. 
Barbara Plewko EKO24, 

ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno 
29,33 25,00 7,50 5,30 67,13 

3. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne EURO-GAZ Łój, Wierzbicka, 

Nawrot, Wierzbicki Sp. j., 
Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny 

36,67 16,83 10,00 10,00 73,50 

4. 
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., 

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 
33,85 15,09 10,00 10,00 68,94 

5. 
Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO 

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, 
Mikorzyn 19,87-732 Lubanie 

35,68 16,51 10,00 9,20 71,39 

6. 
P.P.H.U. Eko-Grunt Wojciech Wieczorek, 

ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała 
42,58 12,68 10,00 0,00 65,26 

7. 
AM Trans Progres Sp. z o.o., 

ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań 
31,43 23,03 10,00 10,00 74,46 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 19.04.2016 r., tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                       


