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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia 
pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022”. 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Kawęczyn 
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w 
usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego 
wykonawcę w : 
 
Numer oferty: 1 
Nazwa (firma) Wykonawcy: ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg  
Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Sąsiedzka 60/1, 93330 Łódź       
Łączna punktacja: 100,00 pkt 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert (cena 
oferty = 60%, termin płatności faktury= 40%) i warunków określonych przez 
Zamawiającego, ustalono, że wybrana oferta złożona została przez Wykonawcę, który 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
wskazanym w SWZ i uzyskała najwyższy bilans punktów przy cenie w wysokości 
300.834,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin płatności 
faktury 30 dni. 

Śtreszczenie oceny i poro wnania złoz onych ofert: 

 

                                                                        Wójt Gminy Kawęczyn 

                                                                            /-/ Jan Nowak 

LP. NAZWA (FIRMA) I ADRES 

WYKONAWCY 
ILOŚĆ PKT ZA 

KRYTERIUM 

CENA 

ILOŚĆ PKT ZA 

KRYTERIUM   
TERMIN PŁATNOŚCI 

FAKTURY 

KLASYFIKACJA 

PUNKTOWA 

1. ŁGW Rembud   

AGNIESZKA DZIĄG 

ul. Sąsiedzka 60/1 

93330 Łódź 

 

 

60,00 pkt 

 

 

40,00 pkt 

 

 

100,00 pkt (1) 

 

2. Logistyka Odpadów  
Sp. z o. o. 

ul. Szklana 20 

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

49,20 pkt 

 

 

40,00 pkt 

 

 

89,20 pkt (4) 

3. AnECO Adam Nowicki 

ul Akacjowa 7  

62-001 Golęczewo 

 

56,40 pkt 

 

40,00 pkt 

 

96,40 pkt (3) 

4. ECO-POL Sp.  z o. o. 

ul. Dworcowa 9, 86-
120 Pruszcz 

 

57,00 pkt 

 

40,00 pkt 

 

97,00 pkt (2) 
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