Nr ref.: 1 ZPs/2019

Ostrowiec Św., dnia 23.01.2019 roku

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim,
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91.
2.

Określenie przedmiotu zamówienia:
„Dostawa wodomierzy do wody zimnej o różnych średnicach
z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

3. Wszczęcie postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.ostrowiec.
net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta MWiK Spółka z o.o. w dniu 17.01.2019 r.
4. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z „Regulaminem udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ostrowcu Św.”, dostępnym na stronie internetowej www.wodociagi.ostrowiec.net.pl
(określanym dalej Regulaminem), zamówienie sektorowe – dostawa, o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości 443 000 EURO .
5.

Informacja o ofertach:

liczba złożonych ofert – 1,
liczba ofert odrzuconych – 0,
6.
Nr
ofer
ty

Zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny:

Wykonawca

AQUA - TECH Smilewicz,
Tuz Spółka Jawna
ul. Niemeńska 29
15-161 Białystok

1

7.

Cena oferty
netto/brutto
[zł]

268 949,00 zł netto
/330 807,27 zł brutto

Termin
wykonania
zamówienia

31/12/2019

Warunki płatności

Płatność za zamówienia
cząstkowe będzie
następować w ciągu 14
dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

Łączna
liczba
punktów

100

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy

AQUA - TECH Smilewicz, Tuz Spółka Jawna, ul. Niemeńska 2, 15-161 Białystok
8. Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta złożona przez AQUA - TECH Smilewicz, Tuz Spółka Jawna, ul. Niemeńska 29, 15-161
Białystok odpowiada zasadom określonym w Regulaminie, spełnia wszystkie wymagania zawarte
w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału
w postępowaniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz jest jedyną ofertą złożoną w tym
postępowaniu.
9. Cena oferty
•
•
•

cena netto: 268 949,00 zł,
VAT 23 %:
61 858,27 zł
cena brutto: 330 807,27 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy osiemset siedem 27/100 złotych).

W dniu otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
w wysokości:
- 300 000,00 zł netto/369 000,00 brutto (zamówienie podstawowe),
- 360 000,00 zł netto/442 800,00 zł brutto (z uwzględnieniem zamówień podobnych).
10. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa
Zgodnie z Rozdziałem VII § 13 pkt. 35 Regulaminu, umowa w sprawie zamówienia może być zawarta
w terminie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. Środki ochrony prawnej
Zamawiający informuje, że od powyższych czynności podjętych przez Zamawiającego nie przysługuje
Wykonawcy odwołanie.

