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ZAWIADONfIENIE O WYBORZE

NAJ KORZYSTNIEJ SZEJ O F'ERTY

dot. postepowanie o udzielenie zamowienia - Zapytanie Ofertowe nr 4

w

Przedsigbiorstwo Gospodarki Wodno- Sciekowel ,,GEA-NOVA" Sp.

zwi4Tku

z

Mazowieckiego

i

na lata

,

o.o. ma przyfemnoSi oglosi6,

w

ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojew6dztwa
2074-2020 G.PO WM 2\4-nn), pt. tytulem: ,,ltrIininabry/a ibici

projektem, realizowanym

w pmcesie orys4qania iciekdp u ulniku 4taosowada pray piricienioa'|,
o<nflluania ora4 mikmorganiVzdw pnbioEqych.", rozstrzygnigcie konkunu ofert, upublicznionego w dniu ?3 marca
2077 rck:u, na stronie intemetowej Spolki GEA-NOVA Sp. z o.o. ftttp:/ /gcanova.pl/zaproszenie-skladania-ofert/)

aa4{iwoici

qgpachowe;f odpadiw powstajarych

W wyznaczonym terminie skladania ofurt, ti. do dnia 05.04.20L7 r. , do godziny 23.59 wplynEl,al oferta.
Zcqtawienic ofcfi orez nrrnlrtacia r.tzazfiAn'l oferfom w noqzrzeorilnvch kruteriach cx-env ofert:
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Rezo puntrrle

Trioxyga admovy.p!
1

1

Bronikovskicgo

55

/ 22 ;O2-?96

39000,00 PLN

47970,00 PLN

50 dni

10

30

100

pkt

o

spelnieniu warunk6w dotycz4cych powi4zai osobowych lub kapitalowych, zgodnie
kwalifikowalnoici rytdatkdu, a rdmdth Empelskiego Fundasiu RoZrE, Rtgionalnego, Eurupqskiego
Fundrspt Spoleqnego oraqFundasTlt Spdltoici na lata 2014-2020 oraiZasadq konkarenryjnoici ", a takze zawiadarriany,
Informujemy

z ,,W1Eryryni w <dkftsie

2e w przedmiotowym post€powaniu za naikorzystniejsz4 zostala uznana oferta nr I, zlo2ora przez Trioxygen
ul. Bronikowslaego 55/22 , 02-796 Warszawa z zaofetowana cena Netto 39000p0 PLN oraz
zaoferowan),rn czasem realizacii 50 dni robocze od momentu zlecenia.

adamowy.pl

Uzasadnienie *yboru: W postepowaniu kryterium oceny ofert byla cena brutto 70 o/o oraz czas dostawy 30 o/o .
!-4czna maksymalna liczba punkt6w moiliwych do uzyskania: 100. Po ocenie zlozotei oferty , oferta fi*y
Trioxygen adamowy.pl uzyskala naiwiEkszq liczbg punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach oceny ofert, prawidlow4
pod wzglgdem merytorycznym oraz spelniaj4c4warunki udzialu w postepowaniu. w postepowaniu.
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Potwierdzenie upublicznienia zapytenia ofertowegp

Zlo2oneofefty
Oiwiadczenie o braku powi4zeri osobowych lub kapitalowych
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