Warszawa, dnia 11 września 2019 r.

Oznaczenie sprawy: KZGW/KS-120/2019
KAK.281.14.2019 (6)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Analiza finansowa budowy Stopnia
Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - Lokalizacja Siarzewo wraz z oszacowaniem
udziału podmiotu zamierzającego odnosić korzyści z użytkowania elektrowni w kosztach
projektowania i wykonania inwestycji”, nr zamówienia KZGW/KS-120/2019.
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na analizę finansową budowy Stopnia Wodnego na
Wiśle poniżej Włocławka - Lokalizacja Siarzewo wraz z oszacowaniem udziału podmiotu
zamierzającego odnosić korzyści z użytkowania elektrowni w kosztach projektowania
i wykonania inwestycji – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Hydroprojekt Włocławek sp. z o.o.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto:
249 690,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
złotych).
Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w niniejszym postępowaniu.
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach
oceny ofert.
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Nr

1.

2.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Hydroprojekt
Włocławek sp. z o.o.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek
Infra - Centrum
Doradztwa sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

Liczba pkt w
kryterium
„Cena”
(max. 50 pkt)

Liczba pkt w kryterium
„Dodatkowe
doświadczenie eksperta
ds.
ekonomicznofinansowych”
(max. 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium
„Dodatkowe doświadczenie
eksperta ds.
hydrotechnicznych”
(max. 20 pkt)

RAZEM
(max. 100
pkt)

249 690,00 zł.
50,00 pkt

10 prac dodatkowych
30,00 pkt

6 prac dodatkowych
20,00 pkt

100,00

977 850,00 zł.
13,00 pkt

3 prace dodatkowe
30,00 pkt

4 prace dodatkowe
20,00 pkt

63,00

Dyrektor Departamentu Zamówień
Publicznych
dr Michał Wieloński
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