FZ/173/2021

Katowice, dn. 05.07.2021 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 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:
425.875.100zł, wpłacono w całości,
działając na podstawie Art. 84 ust.1a Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin),
zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
w postaci elektronicznej tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej
w oparciu o Regulaminu pn:
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów
ochronnych z podziałem na 16 części:
Cześć I:
Dostawa bielizny zimowej w rozmiarach 4-5XL
Część II:
Dostawa odzieży nieprzemakalnej
Część III:
Dostawa obuwia nieprzemakalnego
Część IV:
Dostawa obuwia specjalistycznego
Część V:
Dostawa obuwia ochronnego i roboczego
Część VI:
Dostawa rękawic
Część VII:
Dostawa lin, szelek oraz indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem
Część VIII:
Dostawa masek, półmasek oraz filtropochłaniaczy
Część IX:
Dostawa hełmów, osłon twarzy oraz uszu
Część X:
Dostawa rękawic elektroizolacyjnych
Część XI:
Dostawa okularów ochronnych oraz gogli
Część XII:
Dostawa szelek do kos, spodni dla pilarza oraz kamizelek ostrzegawczych
Część XIII:
Dostawa materiałów ochronnych dla spawacza
Część XIV:
Dostawa materiałów o właściwościach kwasoodpornych oraz fartuchów przednich
Część XV:
Dostawa fartuchów
Część XVI:
Dostawa obuwia laboratoryjnego
-Postępowanie nr FZ/151/22/2021 id: 1104
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic
oraz materiałów ochronnych z podziałem na 16 części:
Część III: Dostawa obuwia nieprzemakalnego
Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna,
adres: 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17,
cena oferty
23 100,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Oferta spełnia
wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę punktową – 100p, zgodnie z kryterium oceny
ofert: cena końcowa 100% wagi i w związku z tym 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”
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom:
Wykonawca

punktacja

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna,
adres: 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17

100,00

Robert Jakubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Jakubiak Robert Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ABIS
adres: 26-600 Radom, ul. Tartaczna 16/18

99,91

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic
oraz materiałów ochronnych z podziałem na 16 części:
Część V: Dostawa obuwia ochronnego i roboczego
Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez:
Pana Łukasza Kubika i Pana Seweryna Klepczyńskiego prowadzących działalność pod firmą:
TONEX S.C.
Adres: 40-524 Katowice, ul. Kościuszki 178
cena oferty
48 800,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Oferta spełnia
wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę punktową – 100p, zgodnie z kryterium oceny
ofert: cena końcowa 100% wagi i w związku z tym 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”
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom:
Wykonawca
Pan Łukasz Kubik, Pan Seweryn Klepczyński, prowadzący działalność pod
firmą:
TONEX S.C.
adres: 40-524 Katowice, ul. Kościuszki 178

punktacja

100,00

Robert Jakubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Jakubiak Robert Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ABIS
adres: 26-600 Radom, ul. Tartaczna 16/18

99,61

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic
oraz materiałów ochronnych z podziałem na 16 części:
Część XVI: Dostawa obuwia laboratoryjnego
Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna,
adres: 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17,
cena oferty
3 737,23 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Oferta spełnia
wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę punktową – 100p, zgodnie z kryterium oceny
ofert: cena końcowa 100% wagi i w związku z tym 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”
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom:
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna,
adres: 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17,

punktacja
100,00

W celu uzgodnienia szczegółów dotyczących umowy/zamówienia Wykonawca, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, może kontaktować się z Wydziałem Zaopatrzenia tel. 32 60 38 636

Otrzymują:
1. Wykonawcy
2. a/a

