
  
 
Znak sprawy: 9/2021                Radom, dn. 31.08.2021r. 
 

 
PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. 
ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

               
Strona internetowa                  
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Zagospodarowanie  frakcji wysokokalorycznej o kodzie  
19 12 12 komponent do produkcji RDF”, znak sprawy: 9/2021. 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych w postępowaniu 
ofert Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z poźn. zm.) Zarząd 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.: 
 
I. Przedstawia poniżej nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 

w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację 
przyznaną ofertą według kryteriów ich oceny - cena oferty 98,00 pkt; termin realizacji 2,00 pkt., 
oraz łączną punktację: 

 
Oferta nr 1 
NOVAGO Sp. z o.o. 
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 
- cena: 563 760,00 zł brutto 
- termin realizacji: do 6 tygodni 
Łączna punktacja: 90,05 pkt. 

 
 Oferta nr 2 

MO-BRUK Sp. A.  
Niecew 68,  33-322 Korzenna 
- cena: 578 880,00 zł brutto 
- termin realizacji: do 6 tygodni 
Łączna punktacja: 87,75 pkt. 

 
Oferta nr 3 
GREEN PETROL Sp. z o.o. 
ul. Jasna 4 lok. 307, 00-013 Warszawa 

 - cena: 506 520,00 zł brutto 
- termin realizacji: do 8 tygodni 
Łączna punktacja: 98,00 pkt. 

 
 Oferta nr 4 

PreZero Service Południe Sp. z o.o 
ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska  
- cena: 507 600,00 zł brutto 
- termin realizacji: do 6 tygodni 
Łączna punktacja: 99,79 pkt. 
 
Oferta nr 5  
ZBIGNIEW MARKOWSKI 
ul. Krakowska 19B, 30-698 Lusina 

 Podczas sesji otwarcia ofert nie udało się otworzyć oferty nr 5.  
Oferta została zapisana w nieprawidłowym formacie pliku. 

 
 
 



  
 

 Oferta nr 6 
 Konsorcjum firm:  

SENDA Sp. z o.o. - Lider 
ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa 
Makpol Recykling Sp. z o.o. - Partner 
ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec  
- cena: 528 120,00 zł brutto 
- termin realizacji: do 6 tygodni. 
Łączna punktacja: 95,99 pkt. 

 
 
II.   Informuje, o odrzuceniu oferty: 
 

Oferta nr 5  
ZBIGNIEW MARKOWSKI 
ul. Krakowska 19B, 30-698 Lusina 

 Podczas sesji otwarcia ofert nie udało się otworzyć oferty nr 5.  
Oferta została zapisana w nieprawidłowym formacie pliku. 

 
Podczas sesji otwarcia ofert nie udało się otworzyć oferty nr 5. Oferta została zapisana  

w nieprawidłowym formacie pliku – plik po odszyfrowaniu oferty za pomocą miniPortalu ma 

rozszerzenie .xml. Zgodnie z pkt. 12.2 SWZ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  

z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Zamawiający zaleca, aby nie 

wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to 

skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia 

oferty.  

Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt. 6) ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: nie została sporządzona lub przekazana 
w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 
zamawiającego; 

 
 
III.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 15.3 SWZ (cena oferty 98,00 
pkt; termin realizacji 2,00 pkt.) wyboru najkorzystniejszej oferty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez PreZero Service Południe Sp. z o.o  
ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska (cena: 507 600,00 zł brutto; termin realizacji: do 6 tygodni) 
ponieważ jest ofertą, która nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia (518 400,00 zł brutto), nie podlega odrzuceniu i w toku oceny ofert uzyskała najwyższą 
ilość punktów (99,79 pkt. za kryteria opisane w pkt. 15 SWZ). 
 
 

   
Kierownik Zamawiającego 

Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 
Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 

 


