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Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy w Toruniu VI I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 000001035 1 

Kapitał zakładowy 63 641 500 PLN 

L.dz. OZ/ .4~~~/2018 Grudziądz, dnia 22 sierpnia 2018 roku 

Znak sprawy: ZP6/2018/PN/OZ 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego mobilnego sita 
gwiaździstego" (ogłoszenie o zamówieniu Dz. U. UE Nr 2018/S 122-276622 z dnia 28 .06.2018). 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą 

w Grudziądzu , działając na podstawie att. 92 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej ofeiiy dokonanym w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa 
fabrycznie nowego mobilnego sita gwiaździstego". 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę , złożoną przez: 

Agrex-Eco sp. z o.o. 
ul. Puławska 469 

02-844 Warszawa 

Cena (kwota brutto) ofetiy wynosi: 1162 350,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto 

sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt i 00/100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu 

i nie podlega wykluczeniu z postępowania, ajego ofetia nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru ofert określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): cena - waga 80%, termin realizacji 

zamówienia - waga 10%, okres gwarancji - waga 10%, przyznając przedmiotowej ofercie 

najwyższą liczbę punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt I lit. a ustawy Prawo 

zamówieó publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego może zostać zawatia w terminie krótszym niż I O dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofetiy. 

Rozdzielnik: 
I. Strona internetowa Zamawiającego: 

www. bip. wodociagi.gruclziadz.pl; 
2. Agrex-Eco sp. z o.o.; 
3. A/a. 

Opracowanie: 
Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 wew.15 
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