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ZAWIADOMIEN IE O WYBORZE NAJ KORZYSTN I EJ S ZEJ O FERry

dot. postepowanie o udzielenie zam6wienia - Zapytanie Ofertowe nr 2

PrzedsiEbiorstwo Gospodarki Wodno- Sciekowej ,,GEA-NOVA" Sp. , o.o. ma przyjemno(6 oglosii,
w zwt4zkrt z proiektem, realizowanyrn w ramach Regionalnego Programu Operacfnego Wojew6dztwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020 GPo wM zo14-zo?l), pt qtulim: 
' 
,,fririnab7aqa ilajcii ucialbwoici Vzpachowel odpadiw pwsajaEch w pmcesie ocAs44ania iciekdw w rynikt <dstlsuuailto p*ry jio;a*iorq,

o-yFlrolio oral nttkmotganiryrudw pnboryqryeb.", rozstrzygngcie konkursu ofert, upublicznionego * a"i" 28 marca
2017 roku, na stronie ioternetowei Sp6lki GEA-NOVA Sp. z o.o. (l-rttp://geanova.pl/zaproszeriie-skladania-ofert/)

W wyznaczonym terminie skladania ofert, tj. do dnia 05.04.2017 r. , do godziny 23.59 wplynqla 1 oferta.

Zestawienie ofert oraz punktacia przyznana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach oceny ofert:

t,P Nr ofcrty Ncwaidm Wykomwg CasNETTO Ltqne waroiizu6viaia
BRI'TT.) Czs ulizxii Cw 7U/o

Cz8 dostcaT

$ah
Rcm punktacir

1 I

Klimapot S-ka. Z o.o. tl.
Dabrovie 127 C ;21{O2
I as tkriv

1400 H-N / kg 17,22/Pt.]lJ/kg 2 dni 70 30 100 pkt

---- 
Informuiemy o spelnieniu warunkow dotycz4cych powrqzai osobowych lub kapitalowych, zgodnie

z 
"lV1ryqryni w Taknie kaalifkon'atnoici aldatkdw , !!*!;! Eumpelskiego Fandusvr Ro1wolu Regrvnanegi, Eaffiskiegy

Fmdaslu Spoleqtego oraiFuilusTu Spijnoici na hta 2011-2020 oriT-Zaidq konkuinryini:i,, , i takielawiadamiam],,
2e_ w przedmiotow).Tl postEpowaniu za na;lkorzystrtiejsz4 zostala uztt na oferta- nr l, zloLona przez Klimapol
S-ka. z o.o. ul. Dabrowica 127 C , 2l-002;astt<Ow z zaoferowana cen4 Netto 14p0 piN / kg ir^,
zaoferowanlyn czasem dostawy 2 dni robocze od momentu zlecenia.

Uzasadnienie wTboru: W postepowaniu kryterium_oceny ofert byla cena brutto 70 oh oruz czas dostawy 30 o/o.
N'qczr,a maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania, ioO po ocenie zlo2onej oferry , oferta fi*y
Klimapol S-ka. z o.o., uzyskala naiwigksz4liczbg punkt6w w poszczegolnych kryteriach oceny ofert, prawidlow4
pod wzglgdem merytorycznlrn oraz spelniaj4c4wanrnki udzialu w postep-o*aniu.
w postepowaniu.
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