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o Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy w Toruniu VI I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 00000 I 0351 

Kapilal zakładowy 63 626 500 PLN 

Grudziądz, dnia 03.04.2017r. 
Znak sprawy: S6/2017 /PN/PL 

Do Wszystkich Wykonawców 
(strona internetowa) 

dotyczy: postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego na dostawy 
pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do 
mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych. 

Zawiadomienie o wybore oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, działając na 
podstawie §30 ust. 5, ust . 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stosowanego 
w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z. o.o. w Grudziądzu - (Zarządzenie wewnętrzne 

Prezesa Zarządu Nr 2/2012 z dnia 27.02.2012 z późn . zm.) zawiadamia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej dokonanym w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. ,,Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła 

laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów 
analitycznych" 

Część I - Odczynniki chemiczne 

Wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę : 

Alfachem Sp. z o.o. 

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań 

cena oferty: 52 195,59zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt 
pięć i 59/100) 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%. Wybrana oferta spełnia 

postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania, zawiera najniższą cenę i uzyskała 
najwyższą liczbę punktów. 
Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera 
poniższa tabela: 

Numer 

oferty 

2 

3 

5 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz 
ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia 

Alfachem Sp. z o.o. 

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań 

!DALIA Ireneusz Wolak sp. j. 
ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom 
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Liczba pkt w kryterium cena 

100% 

80,90 

100,00 

86,91 



Część li - Szkło laboratoryjne 

Wybrano ofertę nr 6, złożoną przez firmę: 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

cena oferty: 109 000,08 zł brutto (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy i 08/100) 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%. Wybrana oferta spełnia 

postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania, zawiera najniższą cenę i uzyskała 
najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera 
poniższa tabela: 

Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

oferty 

6 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Cześć Ili - Materiały do mikrobiologii 

Wybrano ofertę nr 6, złożoną przez firmę: 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Liczba pkt w kryterium cena 
100% 

100,00 

cena oferty: 60 328,llzł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia 
osiem i 11/100) 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%. Wybrana oferta spełnia 

postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania, zawiera najniższą cenę i uzyskała 
najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera 
poniższa tabela: 

Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

oferty 

6 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Część IV-Wzorce analityczne 

Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: 

Tusnovics lnstruments Sp. z o.o. 

ul. Bociania 4a/49a, 31-321 Kraków 

Liczba pkt w kryterium cena 
100% 

100,00 

cena oferty: 66 550,38zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 

i 38/100) 
Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%. Wybrana oferta spełnia 
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postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania, zawiera najniższą cenę i uzyskała 

najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera 

poniższa tabela: 

Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium cena 
oferty 100% 

1 
Tusnovics lnstruments Sp. z o.o. 

100,00 ul. Bociania 4a/49a, 31-321 Kraków 

Część V-Testy analityczne 

Wybrano ofertę nr 4, złożoną przez firmę: 

Hach Lange Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław 

cena oferty: 88 173,39zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto 
siedemdziesiąt trzy i 39/100) 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%. Wybrana oferta spełnia 
postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania, zawiera najniższą cenę i uzyskała 
najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera 
poniższa tabela: 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

4 
Hach Lange Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław 

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA 

Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Liczba pkt w kryterium cena 

100% 

100,00 
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