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Halinów, 15.11.2016 r.  

ZK.211.07.2016 

 

Wszyscy Wykonawcy,  

 którzy złożyli oferty  

 

 

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sektoryzacja sieci wodociągowej w 

Gminie Halinów” 

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

Złote Runo Sp z o. o. 

Adres: ul. Koszykowa 59/2, 00-660 Warszawa 

Cena: 363 152,58 zł brutto 

Gwarancja:  12 miesięcy 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy 

bilans ceny oraz pozostałych kryteriów spośród złożonych ofert, a w związku z powyższym uzyskała 

najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

 

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert: 

 

Cena 60 

Długość bezpłatnej pomocy serwisowej, w tym coroczny przegląd serwisowy punktów 

pomiarowych 

11 

Gwarancja na dostarczone urządzenia i materiały 10 

Ilość przedstawionych w ofercie referencji na dostawę,  montaż i uruchomienie systemu 

o zbliżonych parametrach i przeznaczeniu 

10 

Długość funkcjonowania systemów w przedstawionych w ofercie referencji na dostawę,  

montaż i uruchomienie systemu o zbliżonych parametrach i przeznaczeniu 

9 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty:  

 

1. Nazwa: AquaRD Sp. z o.o. 

Adres: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa 

Cena 467 400,00  zł brutto 

Łączna liczba otrzymanych punktów 76 pkt 

 

2. Nazwa: Złote Runo Sp z o. o 

Adres: ul. Koszykowa 59/2, 00-660 Warszawa 

Cena 363 152,58 zł brutto 

Łączna liczba otrzymanych punktów 81 pkt 

 

3. Nazwa: Grundfos Pompy Sp. z o.o. 

Adres: ul. Klonowa 23, 62-081 Przeźmierowo 

 Cena 449 031,20 zł brutto 

Łączna liczba otrzymanych punktów 60 pkt 
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Zamawiający zawiadamia również, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w 

przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

Jednocześnie, Zamawiający zaprasza oferenta Nr 2 - przedstawiciela Firmy: 

Złote Runo Sp z o. o. w dniu 21.11.2016 r. o godzinie 10.00 do siedziby Zakładu w celu zawarcia 

przedmiotowej umowy. 

 

 

 

Dyrektor 

/-/ Małgorzata Komuda - Ołowska 


