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Katowice, 25.08.2020 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa i montaż
urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” – nr sprawy:
KIWK/TOt/21/II/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWE_OS GIGABLOK.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia dotyczącym: „Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków
Gigablok w Katowicach”, prowadzonym w trybie otwartym, za najkorzystniejszą została uznana oferta
nr 1 złożona przez:
AquaRD Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa

UZASADNIENIE WYBORU
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 Regulaminu i postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1
złożoną przez AquaRD Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa. Oferta ta uzyskała maksymalną
sumaryczną liczbę punktów, tj. 90,00 w kryteriach jakimi były cena i okres udzielonej gwarancji.

Zamawiający jednocześnie informuje, że następujący wykonawcy złożyli oferty:

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
NIP 9542588939 REGON 240612757
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości

Punkty przyznane wg kryteriów:
1) Cena – 90%
2) Okres udzielonej gwarancji – 10%
Nr
oferty

1

Punktacja –
Punktacja – wg kryterium
wg kryterium
Okres
Cena
udzielonej
gwarancji

Wykonawca

AquaRD Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa

90,00

Punktacja łącznie

0,00

90,00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca
oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 44 ust. 2 Regulaminu, może zawrzeć umowę
z wybranym wykonawcą w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie udzielania
zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania
zamowienia@kiwk.katowice.pl.
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Członek Zarządu
Andrzej Cebula
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