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Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego prowadzonegQ 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 11 Remonty sieci kanalizacji san itarnej metod@. 
bezwyk.opową w technologii rę kawa termoutwardzalnego na terenie Grudz i ądza .-
~ 

ZAWIADOMIENIE O WYEIORZE Nt~JKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawic1jqcy - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu , działając 
na podstawie § 30 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie 
Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 .02.2012 r. z późn. zm.), zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty dokonanym w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania, o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn ,: 
Ręmonty sIecI kana lizacj i sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa 
termoutwardzalnego na terenie Grudz i ądza - Etap I. 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: 

TERKAN Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Trakt 31 
87-140 Chełmża 
NIP: 583-31-68-631 
REGON: 2221145.SB 
Cena (kwota brutto) wybranej ofert y wynosi: 428 693,3'1 zł (słownie złotych: czterysta 
dwadzieścia osiem tys i ęcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100) . 
Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyl)oru ofert określonymi w specyfikacj i istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ): 

1) Cena oferty - waga 100% 

Wybrana oferta spełn i a postawione przez Zamawi ającego warunki i wymagania oraz zawiera 
cenę nie przekraczającą kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na rea li zacj ę 
zamówien ia. 

Numer 
oferty 

4 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

TERKAN Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Trakt 31 

87 -140 Chełmża 
NIP: 583-31-68-631, REGON: 2221145Ei9 
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Liczba pkt 
w kryterium 
cena 100% 
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W postępowa niu złożon o cztery oferty: 

--
Nr oferty Nazwa Wykonawcy, 

Adres Wykonawcy Liczba punktów Numer NIP 

1 

2 

3 

4 

GSG Industr ia Sp. z o.o. ul. Granitowa 47 68,89 NIP 955-22-E>4 -351 70-750 Szczecin 

Blejka n S.A. ul. Transportowa 25 
78,55 NIP: 858-179-15-78 70-715 Szczecin 

Eco lnvest Mariusz Krupa ul. Kingi 8ęB -NIP 626-296 -77-46 41-711 Ruda S l ąska 

TERKAN Sp .z o.o. Sp.k. ul. Trakt 31 100,00 NIP: 583-31-68--631 87- 140 C hełmża 

Z postępowa nia odrzucono j edną ofertę złożoną przez: Eco lnvest Mariusz Krupa, ul. King i 8913, 
41 -711 Ruda Ś l ąska (oferta nr 3). 

Uzasadnienie: 

Podstawa prawna i faktyczna: § 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulami nu udzielania zamówień 
sektorowych (Zarządzenie Nr 2/201 2 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.201 2 r. z póź11. 
zm. ): ,,Zam awi ający może odrzucić ofertę j eże li : 1) jest niezgodna z regu laminem, 2) jej tre!;ć 
nie odpowiada treści SIWZ. 

Dzi ał XIII specyfikacji istotnych warunków zamówien ia (SIWZ) stanowi, że wszystkie kartki oferty powinny 
być podpisa ne przez osobę ( y ) uprawni o ną( e) do występowa ni a w imieniu Wykonawcy. 

Pouczenie: 
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(d ata i podpis kierown ika jednostki,1' 

W nin iejszym postępowani u decyzje podejmowane przez Zamawi ającego są ostateczne i nie 
przysług uje od nich odwoła nie (§ 38, ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
(Zarządze ni e Nr 2/201 2 Prezesa MWiO sp. z o.o . z dn ia 27.02.201 2 r. z. późn . zm.) 

Roz ,;j_zję l n i k : 

1. Strona internetowa Zamaw i a j ącego: 
www. bip. wodociagi .grudziad,~. pl , 

2. GSG Industria Sp. z o.o ., 70--750 Szczecin, ul. Gran itowa 47 
3. Blejkan S.A., 70-715 Szczecm, ul. Transportowa 25 
4. Eco lnvest Mariusz Krupa, 4'1-71 1 Ruda Ś l ąs l<a, ul. Kingi 89B 
5. a/a 

QQrncowanie : 
Marcin Chrzanowski, tel. (56) 45 04 960 
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