
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 

ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 19.03.2021 r. 
Nr sprawy ZZP.I/S/ZO/D/2021.MA 
 

dot.: 
Postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie działalności sektorowej od 
kwoty 50 000 złotych wartości progów unijnych na podstawie § 12 ust. 6 Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych. Postępowanie prowadzone bez 
zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 
września 2019 roku (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zmianami), na 
podstawie wyłączenia określonego w art. 5 ust. 4 pkt. 1 wyżej cyt. ustawy,  
w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę wodomierzy przystosowanych 
do odczytu radiowego oraz nakładek radiowych.  
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    
 

 
Na podstawie § 12 ust. 6 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 

informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 

Oferta nr 1: WODOMIERZE Sp. z o.o., ul. POW 101a, 98-200 Sieradz. 
Oferta nr 2: Zakład Usługowo-Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 
63-645 Łęka Opatowska. 

 
Wykonawcy złożyli następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena netto 
[zł] 

Cena 
brutto 

[zł] 

Okres 
gwarancji 

Termin 
realizacji 

Termin 
płatności 

1. 

WODOMIERZE 
Sp. z o.o. 
ul. POW 101a 
98-200 Sieradz 

442 950,00 544 828,50 
12 

miesięcy 

Dwie dostawy: 
pierwsza 

dostawa do 2 
tygodni od 

daty 
podpisania 

umowy; druga 
dostawa do 

31.07.2021 r. 

do 30 dni 

2 

Zakład 
Usługowo-
Handlowy „REM 
KĘPNO” Sp. z 
o.o. 
ul. Brukowa 4 
63-645 Łęka 
Opatowska 

413 520,00 508 629,60 
24 

miesiące 

Dwie dostawy: 
pierwsza 

dostawa do 2 
tygodni od 

daty 
podpisania 

umowy; druga 
dostawa do 

31.07.2021 r. 

do 30 dni 

 



W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę nr 2 
firmy: Zakład Usługowo-Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 
Łęka Opatowska. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta najkorzystniejsza z 
uwagi na kryterium zawarte w Zapytaniu ofertowym (Cena – 100%). Oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów = 100,00 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne 
określone w przepisach prawa i w Zapytaniu ofertowym, a Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
 

P r e z e s  Z a r z ą d u  

Artur Masiowski 


