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FZ/26/2023             Katowice, dn. 08.02.2023 r.  
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, 40–026 Katowice; tel.: +48 32 6038861, fax: +48326038614, 

internet: www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl; wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, której akta rejestrowe przechowuje Sąd 

Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadająca NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, o kapitale zakładowym w wysokości 425.875.100zł – 

opłacony w całości, 

działając na podstawie art. 84 ust. 2 w zw. z art. 84 ust. 1 lit. a Regulaminu Udzielania Zamówień przez 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Regulamin”), 

zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: 
 

„Dostawa urządzeń i aparatury AKPiA z podziałem na II części: 

Część I Dostawa części zapasowych i eksploatacyjnych do przetworników i analizatorów wielkości 

fizykochemicznych, 

Część II dostawa modułów telemetrycznych” 

nr postępowania FZ/151/1/2023 id:1332 
 

prowadzonym w oparciu o Regulamin w trybie zapytania ofertowego w formie aukcji elektronicznej, 

prowadzonej w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy 

zakupowej, dokonano rozstrzygnięcia: 
 

1. W zakresie Części I „Dostawa części zapasowych i eksploatacyjnych do przetworników i analizatorów 

wielkości fizykochemicznych” - Postępowanie, z uwagi na brak ofert, zostało unieważnione. 
 

Podstawa prawna: 
 

Art.85 ust. 1 pkt 1) Regulaminu 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 85 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu, gdyż nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 

2. W zakresie Części II „Dostawa modułów telemetrycznych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, 

złożonej przez Wykonawcę: 
 

MEDAS Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Kwiatowa 2A  
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania 

Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę punktową – 100 pkt, przyznanych zgodnie z kryterium oceny 

ofert: cena końcowa 100% wagi, w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą. 
 

Podstawa prawna: 

Art. 80 ust.1 Regulaminu: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SWZ lub odpowiednim zaproszeniu” 
 

3. w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Wykonawca Adres 

MEDAS Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Kwiatowa 2A 

 

4. w postępowaniu przyznano następującą punktację oferentom:  

Wykonawca Punktacja przyznana w kryterium cena Łączna punktacja 

MEDAS Sp. z o.o. 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. publikacja na stronie internetowej Zamawiającego; 

2. a/a 


