EM/AD/PN/SEK/01/2018

OGŁOSZENIE
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych
do odczytu radiowego i nakładek radiowych”.
I) Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2014r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity:

Dz.

U.

2017r.

poz.

1579

ze

zm.,

zwaną

dalej:

ustawą),

że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodomierzy przystosowanych do odczytu
radiowego i nakładek radiowych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
DIEHL METERING Spółka z o. o.
Bażanowice
ul. Cieszyńska 1a
43-440 Goleszów
Suma uzyskanych pkt.: = 100,00 pkt.
Wartość brutto całości zamówienia: 664 707,99 euro tj. 2 763 988,76 zł brutto
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca został wybrany, ponieważ spełnił wszystkie stawiane przez zamawiającego
warunki, a w szczególności uzyskał najwyższą sumę punktów w ramach przyjętych kryteriów
oceny ofert.
II) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego –
sektorowego złożono jedną ofertę.
Oferta została złożona przez: DIEHL METERING Spółka z o. o. Bażanowice
ul. Cieszyńska 1a, 43-440 Goleszów
III) Informacje odnośnie sposobu dokonania oceny ofert:
Przy ocenie ofert zamawiający kierował się następującymi kryteriami, określonymi uprzednio w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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1.

Cena:
cena najniższa
C = ----------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 85 %
cena oferty ocenianej

2.

Termin gwarancji i rękojmi dla wodomierzy od DN 15 do DN 20
termin gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej
G 1 = ------------------------------------------------------------------ x100 pkt x znaczenie kryterium 10%
najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi

3.

Termin gwarancji i rękojmi dla wodomierzy od DN 25 do DN 150
termin gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej
G 2 = ------------------------------------------------------------------ x100 pkt x znaczenie kryterium 5%
najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi

Zgodnie z pkt. 5 rozdziału X specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby
porównania i oceny ofert, cena wyrażona w euro została przeliczona na złote polskie wg kursu
średniego NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu
w stosownym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (17.04.2018r.), opublikowanego na
stronie internetowej www.nbp.pl tabela A kursów średnich walut obcych, który wynosił 4,1582
PLN/EUR.
IV) Ocena złożonej oferty
1. Ocena oferty firmy DIEHL METERING Spółka z o. o.
Ocena oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert:
Cena: 664 707,99 euro brutto po przeliczeniu wg kursu z dnia 17.04.2018r dla 1 EUR = 4,1582
wynosi 2 763 988,76 zł brutto.
2 763 988,76
C = -------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 85 % = 85 pkt.
2 763 988,76

Termin gwarancji i rękojmi dla wodomierzy od DN 15 do DN 20
60 miesięcy
G 1 =----------------------- x100 pkt x znaczenie kryterium 10% = 10 pkt.
60 miesięcy
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Termin gwarancji i rękojmi dla wodomierzy od DN 25 do DN 150
24 miesiące
G 2 =----------------------- x100 pkt x znaczenie kryterium 5%
24 miesiące
Suma = C + G 1 + G 2; 85 pkt. + 10 pkt. + 5 pkt. = 100 pkt.

Dziękujemy za udział w przeprowadzonym przez nas postępowaniu. Z ww. wykonawcą
zostanie zawarta umowa.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - p. Artur Dybza: 091 489-88-47.
Z poważaniem
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