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Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Grudziądzkich Wodociągów 
Sąd Rejonowy w Tomniu VII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejes tr Przedsiębiorców 

KRS Nr 00000 1035 1 Kap i tał zakładowy 64 028 500 PLN 
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L.dz. oz10!~.12019 Grudziądz, dnia 31 października 2019 roku 
Znak sprawy: ZPS/2019/PN/OZ 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,.Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia 
odpadów dla Zakładu Gospodarki w Zakurzewie" (numer ogłoszenia: 611152-N-2019; data zamieszczen ia 
w BZP: 17.10.2019). 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

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

w Grudziądzu, działając na podstawie ai1. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówie11 publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej ofe11y dokonanym w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa 
pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Zakładu Gospodarki 
w Zakurzewie". 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, tj. Wykonawcy: 

ESE Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21 
02-676 Warszawa 

Cena (kwota brutto) oferty wynosi: 740 029,50 zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści 
tysięcy dwadzieścia dziewięć i 50/100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu 

i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryterium wyboru ofert określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): cena - waga I 00%, przyznając 
przedmiotowej ofercie najwyższą liczbę punktów, tj. I 00,00 pkt. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt l lit. a ustawy Prawo 
zamówie11 publicznych (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego zostanie zawa11a w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeity. 
Planowany termin zawarcia umowy: 4 listopada 2019 r. 

Rozdzielnik: 
1. Strona internetowa Zamawi aj ącego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl; 

P~ RENT 

Krzyszt:~rowski 
2. ESE Sp. z o.o. ; 
3. A/a. 

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

86-300 Grudz i ądz, ul. Mickiewicza 28/30, te l. /+48 56/ 45 04 90 1, fax /+48 56/ 45 04 934 
NIP 876-1 8-72-49 1, Regon 8704856 18 

e-mail: mwio@mwio.pl http://www.mwio.pl 


