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Białystok, 2020.04.03 
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

W dniu 3 kwietnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym 

ogłoszonym w BZP pod numerem 521274-N-2020 z dnia  09-03-2020 r. o wartości 

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz.1843) – Sukcesywną dostawę wodomierzy mokrobieżnych z możliwością  

rozbudowy o moduł radiowy w 2020 r. 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

VAPRO spółka jawna 

ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok 

Cena netto: 361.500,00 zł 

Cena brutto: 444.645,00 zł  

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym 

postępowaniu. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP za 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała największa liczbę punktów, zgodnie ze wzorem 

opisanym w SIWZ. 

 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Lp. 1. 

EURO-PROJEKT Belcik Jerzy, ul. Szpaków 23,     

 40-540 Katowice  

Cena netto: 369.000,00 zł  
Cena brutto: 453.870,00 zł  ------------------------- 98,78 pkt 

 



Lp. 2. 

VAPRO spółka jawna 

ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok 

Cena netto: 361.500,00 zł 

Cena brutto: 444.645,00 zł  ------------------------ 100 pkt 

 

Lp. 3. 

PHU PAGOS Adam Karpiuk 

Żakowola Radzyńska 6A, 21-302 Kąkolewnica 

Cena netto: 376.500,00 zł 

Cena brutto: 463.095,00 zł  ------------------------ 57,61 pkt 
 

Lp. 4. 

Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy 

Antoni Fila 

ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum 
Cena netto: 195.834,00 zł 

Cena brutto: 240.875,82 zł   

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony. 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu oferta jednego wykonawcy została odrzucona. 

 

Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy 

Antoni Fila 

ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum 

   

Oferowane wodomierze nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w punkcie 3 SIWZ (oferowane wodomierze nie spełniają warunków 

określonych w pkt. 3.1 a tiret 15 oraz pkt. 3.1. b tiret 15). 

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 

podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;  



2) odrzucenia oferty wykonawcy 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, lub 

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

 

Odwołanie wnosi się: 

 w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna),  

 w terminie 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane 

w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
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