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ZAWIADOM l EN l E O WYBORZE NAJ KORZYSTN l EJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów
dokumentu pn. ,,Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata2Ot4-202'J, oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2Ot4-2O2l dotyczące nabycia robót i materiałów budowlanych - Rozbudowa
hali produkcyjnej (zapytanie ofertowe nr !/2O2t) w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez
wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia" realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 lnnowacje
w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i lnwestycje, osi priorytetowej 19
N orweski ego M ech a n i zm u Fi n a nsowego 201,4-202t r.

Zamawiający, firma WTW POIAND Sp. z o.o., informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako
najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Firm Uslugowo-Handlowa Paweł Wałczuk
Rybno, ul. Długa S,Lt-73L Sorkwity
na: Nabycie robót i materiałów budowlanych - Rozbudowa hali produkcyjnej -Zapytanie ofertowe nr t|2O2! za cenę
brutto 2 028 885,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru uzyskała największą ilość punktów.

W toku postępowania została odrzucona oferta firmy AMR Budownictwo Sp. z o.o. z powodu braku spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz nie przedstawienia w wymaganym terminie wyjaśnień.

W toku postępowanla nie wykluczono z postępowanla żadnych Wykonawców.

lnformacja o termlnie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamÓwienia publlcznego, zostanie zawarta w terminle 7 dni od dnla przesłanla ninlejszego zawladomienla
o wyborze naJkorzystniejszej oferty.
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Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz złączną liczbą punktów:

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawry
Kryterium 1

Cena oferty
brutto

Kryterium 2

Gwarancja na roboty
wykończeniowe, elementy
murowane i konstrukcje
stalowe (w miesiącach)

Kryterium 3
Termin realizacji

zamówienia
(w tygodniach)

Łączna
liczba

punktów

1

AMR Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 28
11-300 Biskupiec

2

Firm Usługowo-Handlowa
paweł wałczuk
Rybno, ul. Długa 5
t1-73L Sorkwity

80 pkt 10 pkt

10 pkt

100 pkt

3

Usługi Budowlano-|nstalacyjne
piotr pachucki

ul. Bolesława Chrobrego 24D
11-300 Biskupiec

57,16 pkt 10 pkt
8,7 pkt

75,86 pkt
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