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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA - POST ĘPOWANIE  nr 16/2011 

                                                                                                                   
                                                      
1. Przedmiot zamówienia : 
-dostarczenie i zainstalowanie zestawu do ciągłego pomiaru tlenu rozpuszczonego w dwóch komorach 
napowietrzania osadu czynnego na oczyszczalni ścieków komunalnych w Zawierciu. 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone było zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce.  
w trybie przetargu. 
3. Dane dotyczące złożonych ofert 
Do dnia 05.05.2011 r., do godz. 1200 tj. terminu składania ofert, złożono ofert 1 
Lista ofert - informacje dotyczące nazwy i adresu oferentów oraz daty złożenia 
ofert (nazwa, adres, data złożenia) 
 
Nazwa oferenta Adres oferenta Data 

1. Hach Lange Sp. z o.o. ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

05.05.2011 r. 

 
Do otwarcia zostało dopuszczonych 1 ofert. 
4. Protokół z otwarcia ofert 
Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 05.05.2011 r. o godz. 12.15 w: 
Siedzibie Zamawiającego:  
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.                                   
UL.11 LISTOPADA 2 42-400 Zawiercie- sala konferencyjna 
W otwarciu nie brały udziału osoby ze strony Wykonawcy. 
Osoby po stronie Zamawiającego oświadczają, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Zbiorcze zestawienie ofert (nazwa, adres, cena, waga, uwagi) 
 

Nazwa oferenta Adres oferenta Cena netto Uwagi 
1. Hach Lange Sp. z o.o. ul. Krakowska 119 

50-428 Wrocław 
25 460,96 zł  

 
5. Badanie ofert w niejawnej części pracy komisji 
Na podstawie badania ofert stwierdzono, że oferta spełnia warunki SIWZ. 
 
6. Ocena ofert i sposób punktowania wg przyjętych kryteriów  
 
Ocena ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

Nr Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 
1 Cena    100.00 |(Cm/Cbo)*100                         

 
Sposób punktowania wg przyjętych kryteriów (nr oferty, lista ocen kryteriów) 
   

Nr Nazwa kryterium Wartość Uwagi 
1 cena 100  
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7. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (nazwa, suma uzyskanych punktów) 
 

Lp./nazwa Suma punktów Uwagi 
1 100 wybrana oferta 

 
Szanowni Państwo 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Zawierciu informuje, że po 
przeanalizowaniu dokumentacji przez Komisję Przetargową, do realizacji zadania jak wyżej, wybrano ofertę  
nr. 1 firmy: Hach Lange Sp. z o.o.; ul. Krakowska 119; 50-428 Wrocław, jako jedyną złożoną  i spełniającą 
warunki Zamawiającego określone w SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


