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Krzeszowice, 17 lutego 2022 r. 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

 
Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym 
na wykonanie zadania pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych 
przez WiK Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, niezbędnych do 
ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do 
Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej  
i pośredniej” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 3/TT/2022 
 
 Niniejszym zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym w sprawie wyboru 
wykonawcy zadania pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych 
przez WiK Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, niezbędnych do 
ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do 
Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej  
i pośredniej” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 3/TT/2022, wybrana została oferta 
złożona przez Wykonawcę: 

MaKarGEO 

Zakład Usług Geologicznych 

76-200 Słupsk ul. Racławicka 7 

Uzasadnienie wyboru: 

1. Oferta spełnia wymogi Regulaminu udzielania zamo wien  na dostawy, usługi i roboty 
budowlane obowiązującego w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji  warunko w zamo wienia. 

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterio w oceny ofert 
okres lonych w SWZ : 

a) cena ofertowa 80 %  

b) termin wykonania 20% 
 
W ustalonym terminie, tj. do dnia  20 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty,  

z czego 1 oferta nie jest zgodna z warunkami zawartymi w swz. 

http://www.wikkrzeszowice.pl/
mailto:sekretariat@wikkrzeszowice.pl


 
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną 
ofertom punktacją wg. kryteriów oceny ofert określonych w SWZ: 
 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Przyznana 

ilość 
punktów w 
kryterium 

Cena 
zamówienia  

Przyznana ilość 
punktów w 
kryterium 

Termin wykonania 
zamówienia  

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

 

1 

 

Zakład Usług Geologicznych 
MaKarGEO Karolina Lis Nowak 
76-200 Słupsk ul. Racławicka 7 

 
80 

 
20 

 
100 pkt 

 

2 

 

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. 
ul. Owocowa 8 
40-158 Katowice 

 
…………… 

 
………… 

 
Oferta odrzucona 

 
Zamawiający odrzucił w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ofertę 
Wykonawcy: 2. Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. ul. Owocowa 840-158 Katowice 
 
 
 
 

Zatwierdził 

           Prezes Zarządu 

 

  

 


