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Zawladomienie

o wyborze oferty oraz unieważnieniu części 3 postępowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.i. Dz. U. z 2o18r. poz. í986 z pőźn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o. o.
oparciu o Wytyczne w zakresle kwaliflkowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 - zasada konkurencyiności - na Kontrakt pn. Rozbudowa
kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie
Aglomeracji Brzeg. Kontrakt jest częścią Projektu pn. ,,oczyszczanie ścieków w Brzegu -
Íaza lV"

Zawĺadamiam, że W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Kontrakt pn. Rozbudowa
kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji
Brzeg:

l Wybrano ofertę Dla CzęŚci 1 oraz Części 2:
Oferta nr 1

,,ART.-lNSTAL'' Małgorzata Rosińska, ul. Trzech Kotwic 8/1, 49-300 Bzeg
oferta wpłynęła w dniu: 5.04.2019 r'
Część 1: Cena (brutto): 64.390,50 zł, termin gwarancji: 60 mĺesięcy.
Część 2: Cena (brutto): 227 '631,18 zł, termĺn gwarancji: 60 miesięcy.
Uzasadnienie:
Jedyna złoŻona oferta. oferta jest kompletna Pod względem formalnym oraz spełnia warunki
określone w zapytaniu ofertowym.

ll. Uniewazniono Część 3 postępowania

Uzasadnienie:
W przedmiotowym postepowaniu dla części 3 złoŻona została następujące jedna oferta:
,,ART.-INSTAL'' Małgorzata Rosińska, ul. Trzech Kotwic 8l1, 49-300 Bzeg - Cena (brutto):
1 í 9.310,00 zł.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć, na
sfinansowanie zamówienia w wysokoŚci 62'269,72 zł brutto.
Cena oferty pzewyŻsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienĺa, zamawiający nie moŻe zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powŻszym postępowanie zostało unieważnione.
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lnformacja niniejsza zostaje zamieszczonaw dniu 5.04.2019 r': na stronie internetowej Zamawiającego: http://pwik.bzeo'pl/


