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Otrzymują 

wg rozdzielnika 

dotyczy: postępowania o udzielenie sektorowego zamowIenIa podprogowego pn. Dostawa 
flokulantu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych 
Bellmer. 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie § 30 ust. 5 Regulaminu Zamówień (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa 
MWiO sp. z o. o. z dn ia 27.02.2012 r. z późn . zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty dokonanym w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia 
podprogowego pn .: Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadu 
przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer. 

Wybrano ofertę złożoną przez: 

ALLIED SOLUTIONS POLAND 

ul. Łyżwiarska 1/11 

02-505 Warszawa 

Cena wybranej oferty : 821 .947,50 (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 
czterdzieści siedem 50/100) złotych brutto. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

Cena oferty (wartość brutto) - waga 50% 

Koszt odwodnienia1 tony suchej masy osadu - waga 10% 

Sucha masa osadu po prasie - waga 5% 

Zawiesina w odcieku z prasy - waga 5% 

Wpływ flokulantu na jakość procesu suszenia - waga 30% 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta jest jedyną , która spełnia postawione przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Zgodnie z treśc ią § 30 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych , Zamawiający 
informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie od rzucono żadnej 
oferty . 

Nazwę i adres Wykonawcy, który złożył ofertę oraz ce nę jednostkową netto flokulantu 
i wartość b f . I rutto o ertv, zawiera poniższa tabe a: 

Numer Cena jednostkowa 
Wartość Nazwa (firma) i adres Wykonawcy netto 1 kg oferty 

flokulantu [zł] 
oferty brutto [zł] 

1 

1 

ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o. o. 
12, 15 821947,50 ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa 

Nazwę i adres Wykonawcy, który złożył ofertę oraz punktację przyznaną ofercie w każdym 
kryterium oceny i łączną ilość punktów, jaką uzyskała oferta , zawiera poniższa tabela : 

Liczba punktów przyznana ofertom 
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C. ::i::: 3: 
ALLIED SOLUTIONS 
POLAND Sp. z o. o. 
ul. Łyżwiarska 1/11, 50 10 5 5 26 96 
02-505 Warszawa 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowany termin zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego to 29.05.2019 r. 

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji , zgodnie z treścią § 38 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie. 

Z poważaniem 

Rozdzielnik: 

1. ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o. o., ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa 
Tel. 22 881 14 36, Fax 22 845 07 55, asbiuro@alliedsolutions.pl 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Na 

Opracowanie: Anna Krzysiak, tel 56/46 87 447 
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