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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJ KORZYSTNI EJ SZEJ O FERTY

dot. postepowanie o udzielenie zamowienia - Zapytanie Ofertowe nr 1

Przedsigbiorstwo Gospodarki Wodno- Sciekowej ,,GEA-NOVA" Sp. , o.o. ma przyiemnoS6 oglosi6,
w zwiqpku z projektem, realizowan).m w ramach Regronalnego Programu Operacfnego Woiew6dztwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020 G.PO WM 2014-?n?i), pt. tytulem: ,,L[ittinabTagia ilaici
i ucia{iwoici q@achowel odpa&iw powstalaqych w pmcesie orys44ania iciekdu w nlniku qastosowania prag pieriaeniouf,

oTonowania oraq nikmorganiVndw pnbioryq1ych.", tozstrzygnigcie konkursu ofert, upublicznionego w dniu 28 marca
2017roku,nastronieintemetowejSpolkiGEA-NoVASp.zo.o.)

W wyznaczonym terminie skladania ofert, tj. do dnia 05.04.2017 r. , do godziny 23.59 wplynEla I oferta.

Zestawienie ofert oraz punktacia przyznana ofertom w poszczeg5lnych kryteriach oceny ofert:

t" Nr ofctty Nazwa i ds Wylonawry C6TNETTO
Llena warroS6zm6wioir

BRU"ITO
Cz* alizx$ Cqt 7@/o

Czc dos tavy
3e/.

Razm punktrrja

I I
(oipol Sp. z o.o. ul. Kuini&
i ;72- 010 Polie

479,00 PLN/ ton 589,17 PLN / tona 3 dni 70 30 100 pkt

Informujemy o spelnieniu warunk6w dotycz4cych powi4zari osobowych lub kapitalowych, zgodnie
z ,,W1Eryrymi u qakrcie kwabjkowalnoici nldatkriu u rdrTtdch Earup/skiego Fundusqa R Zroln fugnnalnego, Enopiskiego
Fmdusry Spolerytego oraqFundusTu Sp(jnoici na lata 2011-2020 oraiZasad4 koakurvngjnoici ", a takze zawiadaniamy,
2e w przedmiotowym post€powaniu za najkorzystniejszq zostala :uznzr, oferta nr l, zlozota przez Kemipol

Sp. z o.o. ul. Kuinicka 6 ,72- 010 Police, z zaoferowuta cena Netto 479,00 PLN/ tott or^z zaoferowanym
czasem rcali,zacit 3 dni robocze od momenhr zlecenia.

Uzasadnienie wyboru: W postepowaniu kryterium oceny ofert byla cena brutto 70 o/o oraz czas dostawy 30 oio 
.

Lqczna maksyrnalna liczba punkt6w mo2liuych do uzyskania: 100. Po ocenie zloLor,ei oferty , oferta 6*y
Kemipol Sp. z o.o., uzyskala najwiEksz4liczbE punkt6w w poszczepplnych kryteriach oceny ofert, prawidlowq pod
wzglgdem merytoryczngn oraz spelniaj1c4 wamnki udzialu w postepowaniu.

Zelacznlki:
1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
2. Zlo2one oferty
3. O(wiadczenre o braku powi4zari osobowych lub kapitalo*ych YP
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