
 

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

ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 19.04.2021 r. 
Nr sprawy ZZP.III/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 i uruchomienie dwóch szafek 
telemetrycznych do monitorowania przepływu wody w sieci 
wodociągowej.  
 

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: ELMA Maria Chałubińska-Szafraniec, ul. Akademicka 33, 26-600 
Radom. 
Oferta nr 2: AquaRD Sp.z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa. 
 
Wykonawcy złożyli następujące oferty: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena netto 

[zł] 

Cena 
brutto 

[zł] 

Okres 
gwarancji 

Termin 
realizacji 

Termin 
płatności 

1. 

ELMA  
Maria Chałubińska-Szafraniec 
ul. Akademicka 33 
26-600 Radom  

34.385,00 42.293,55 12 m-cy 

Dostawa do  
2 tygodni od 

daty 
podpisania 

umowy, 
uruchomienie 
do 4 tygodni 
od dostawy 

do 30 dni 

2. 
AquaRD Sp.z o.o. 
ul. Złota 61/100 
00-819 Warszawa 

31.990,00 39.347,70 12 m-cy 

Dostawa do  
2 tygodni od 

daty 
podpisania 

umowy, 
uruchomienie 
do 4 tygodni 
od dostawy 

do 30 dni 

 
 



W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę nr 2 
firmy: AquaRD Sp.z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa. 

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 


