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Grudziądz , dnia 04.09.2020 r. 

L.dz. SO/ 4 ~ ~Cho20 
Numer sprawy: S10/2020/PN/SO 

Otrzymują 
wg rozdzielnika 

dotyczy: postępowania o udzielenie sektorowego zamow1enia podprogowego pn. ,.Dostawa 
dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w 
Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi kolo 
Grudziądza" 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie § 30 ust. 5 Regulaminu Zamówień (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa 
MWiO sp. z o. o. z dnia 27.02.2012 r. z póżn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty dokonanym w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia 
podprogowego pn.: .. Dostawa dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania 
osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków 
w Nowej Wsi kolo Grudziądza". 

Wybrano ofertę złożoną przez: 

Danfoss Poland Sp. z o. o. 

ul. Chrzanowska 5 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Cena wybranej oferty: 364.080,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt 
00/100) złotych brutto. 

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

Cena oferty (wartość brutto) - waga 100% 

Wybrana oferta spełnia postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 
i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 

Zgodnie z treścią § 30 ust 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, Zamawiający 
informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej 
oferty. 
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Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny netto 
poniższa tabela: 

brutto ofert, zawiera 

Numer Cena oferty netto Cena oferty 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

[zł] brutto [zł] 

Danfoss Poland Sp. z o. o. 

1 ul. Chrzanowska 5 296 000,00 364 080,00 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Mikor l nżyniering Sp. zo. o. 

2 Al. Krakowska 34 a 408 200,00 502 086,00 

05-090 Janki 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyl i oferty oraz punktację przyznaną ofertom zawiera 
poniższa tabela: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba punktów przyznana ofertom 

Danfoss Poland Sp. z o. o. 

1 ul. Chrzanowska 5 100,00 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Mikor lnżyn iering Sp. z o. o. 

2 Al. Krakowska 34 a 72,51 

05-090 Janki 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowany termin zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego to 11 .09.2020 r. 

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

Rozdzielnik: 

1. Danfoss Poland Sp. z o. o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

wieslaw.zalas@danfoss.com, bok@danfoss.com 

2. Mikor lnżyniering Sp. z o. o., Al. Krakowska 34 a, 05-090 Janki 

biuro@mikor-inzyniering.com 

3. Strona internetowa Zamawiającego 

4. Ala 

Opracowanie: Anna Krzysiak, tel 56/46 87 447 
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