
   
 

               Wałbrzych, dnia 26.10.2022 r.  
   

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, wraz z późniejszymi zmianami) informujemy  
o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 
„Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej”, które zostały złożone dla poszczególnych zadań tj.: 

 
Numer i nazwa zadania Wykonawca, którego oferta została wybrana 

ZADANIE NR 1. Zasuwy i obudowy o średnicy DN40 do DN500, zasuwy  
i obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki, opaski i armatura żeliwna. 

FLOWAP Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 77A 
60-529 Poznań 

ZADANIE NR 2. Rury PE. 

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HUTROWEGO 
WOD BUD Marta Lachowicz – Zontek Sp. J. 
Mazańcowice 57 
43-3941 Mazańcowice 

 
Oferty  powyższych wykonawców otrzymały najwyższą liczbę punktów zdobytych w kryterium oceny 
ofert, które zostało określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 Informujemy również o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części 
dotyczącej zadania nr 3 i zadanie nr 4. 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 
PODSTAWA PRAWNA: art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710, ze zm.) 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. 
art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) 
„Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 
postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258”. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby punktów zdobytych w kryterium oceny ofert zostały 
przedstawione w poniższych tabelach. 

 
Zadanie nr 1: Zasuwy i obudowy o średnicy DN40 do DN500, zasuwy i obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki, opaski  
i armatura żeliwna 

Wykonawca 

Liczba punktów w kryterium oceny 
ofert (cena za całość zadania: waga 

kryterium – 60%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert (termin 

dostawy częściowej: waga 
kryterium – 40%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert 

(łącznie) 

FLOWAP Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 77A 
60-529 Poznań 

60,00 40,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Zadanie nr 2: Rury PE. 

Wykonawca 

Liczba punktów w 
kryterium oceny ofert 

(cena za całość zadania: 
waga kryterium – 60%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert 

(termin dostawy 
częściowej: waga 
kryterium – 40%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert 

(łącznie) 

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HUTROWEGO WOD 
BUD Marta Lachowicz – Zontek sp. J. 
Mazańcowice 57 
43-3941 Mazańcowice  

60,00 40,00 100,00 

AWK Kozioł Sp. K. 
ul. Jabłoniowa 5 
55-080 Smolec 

Oferta odrzucona /  
Nie przyznano punktów 

 
Zadanie nr 3: Kształtki elektrooporowe PE, kształtki zaciskowe, rury PVC, studnie PVC i armatura żeliwna pozostała. 

Wykonawca 

Liczba punktów w kryterium 
oceny ofert (cena za całość 

zadania: waga kryterium – 60%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert (termin 

dostawy częściowej: waga 
kryterium – 40%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert 

(łącznie) 

AWK Kozioł Sp. K. 
ul. Jabłoniowa 5 
55-080 Smolec 

Oferta odrzucona /  
Nie przyznano punktów 

 
 

Zadanie nr 4: Rury stalowe, żeliwne, łączniki do rur i zawory. 

Wykonawca 

Liczba punktów w kryterium 
oceny ofert (cena za całość 

zadania: waga kryterium – 60%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert (termin 

dostawy częściowej: waga 
kryterium – 40%) 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert 

(łącznie) 

AWK Kozioł Sp. K. 
ul. Jabłoniowa 5 
55-080 Smolec 

Oferta odrzucona /  
Nie przyznano punktów 

 
 
 Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach  
o udzielenie zamówienia. 
 
 

 

    
 


