
 
 
 
 
 
 

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 
KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie   z siedzibą  w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 

NIP 922-22-65-471  Wysokość kapitału zakładowego: 1.235.500,00 zł 

 
Zamość, dnia 29.10.2013r. 

 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY  
w  postępowaniu znak : 11/PN/WM/wodomierze/2013 

 
na dostawę i montaż wodomierzy z odczytem radiowym w lokalach mieszkalnych budynków 
wielorodzinnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. 

. 
 
             Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.,  ul. Peowiaków 8,                     
22-400 Zamość informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 27.09.2013r, znak: 11/PN/WM/wodomierze/2013 
zakończyło się  wyborem oferty firmy : ista Polska Sp. z o.o., Region Południe Oddział Lublin, ul. 
Turystyczna 7,  20-2017 Lublin, za cenę brutto -790.070,76zł. łącznie z systemem zdalnego odczytu 
wodomierzy.  

 
Uzasadnienie wyboru :  
 Wybrana oferta jako jedyna spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
            Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną                      
z niezwłocznym pisemnym potwierdzeniem. 
 
Ponadto informujemy, że zostały odrzucone oferty : 
 
1. Oferta Nr 1 – WATERGRUP  Spółka z o.o., al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków :  
    Oferta została odrzucona na podstawie zapisów określonych w  części III pkt 5  i XIII SIWZ. 
     Uzasadnienie : 
       
       1) Oferta nie spełnia wymogów określonych w  części VIII pkt 5. SIWZ, który mówi :  
          "5. Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić wg „Formularza ofertowego” 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.........." 
            Oferent nie złożył kompletnej oferty - w treści oferty w "Wariancie 2 w p. II." nie zostały 

wycenione wodomierze do założenia . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Of. Nr 3 – METRONA  POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. 02-699 Warszawa,                             

ul. Taborowa 4 : 
     Oferta została odrzucona na podstawie zapisów określonych w  części XI p.1. SIWZ. 
     Uzasadnienie : 

1) Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ określonej w  dziale XI p. 1. i 2,  który mówi :  
" 1. Ogólne warunki umowy zawiera wzór umowy stanowiący zał.  nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
    2. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia 

oferty." 
 Oferent nie przyjął postanowień § 11 pkt 2a umowy będącej częścią SIWZ. 
 
         
 

               Zamawiający :      
                                                                                                               
           mgr inż. Stanisław Koziej 

                       Prezes  Zarządu                                                                                   


