FZ/121/2022

Katowice, dn. 20.04.2022 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 zarejestrowana 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 13 części:
Część V: Dostawa lin, szelek oraz indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem.
Część IX: Dostawa szelek do kos, spodni dla pilarza oraz kamizelek ostrzegawczych
Część XI: Dostawa materiałów ochronnych dla spawacza.
Nr postępowania FZ/151/08/2022 platforma id:1223
Część V: Dostawa lin, szelek oraz indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem.
1. odrzucono ofertę złożoną przez Panią Marię Hibner prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
MARIA HIBNER "APEX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO ZAOPATRZENIOWE
ul. Podmiejska, nr 95
44-207 Rybnik
Podstawa prawna:
Art.79 ust. 1 pkt 3) Regulaminu: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.

2. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SUPON SILESIA Sp. z o.o.,
ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice
Wartość oferty brutto 13.400 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 zaproszeniu”.

Część IX: Dostawa szelek do kos, spodni dla pilarza oraz kamizelek ostrzegawczych
1.

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp.k
02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17
Wartość oferty brutto 6.834,99 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 zaproszeniu”.
Część XI: Dostawa materiałów ochronnych dla spawacza.
1. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SUPON SILESIA Sp. z o.o.,
ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice
Wartość oferty brutto 3.150,00 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 zaproszeniu”.
2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom:
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
SUPON SILESIA Sp. z o.o.,
ul. Wiosny Ludów 91, 40-373
Katowice
P.P.U.H „Supron 1” Spółka Jawna
Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp.k
ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa
Pan Jan Bożek prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą:
JAN BOŻEK PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
"MAGOT'
ul. Leśna, nr 71, 42-360 Poraj
Pani Maria Hibner prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą:
MARIA
HIBNER
"APEX"
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
ZAOPATRZENIOWE
ul. Podmiejska, nr 95, 44-207 Rybnik
Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego
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