
 

Znak sprawy: ZP 1/2019 

Nazwa zamówienia: „Dostawy lodów do punktu gastronomicznego  
w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” 

 
Wg rozdzielnika 

Aquadrom Sp. z o.o.  
ul. Kłodnicka 95 A  
41-706 Ruda Śląska  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na zadanie:  

„Dostawy lodów do punktu gastronomicznego 

w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” 

 

 Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje: 

1) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

Iglotex Kraków Spółka z o.o.  

ul. Polska 20   

81-339 Gdynia  

 
Uzasadnienie wyboru oferty 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, co zostało 
zweryfikowane na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu. Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria 
oceny ofert zapisane w SIWZ. 
 

2) W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko  
oraz adres wykonawcy 

Cena brutto 

(w zł) 

Cena brutto po poprawie omyłek 
rachunkowych 

(w zł) 

1. 
Iglotex Kraków Spółka z o.o. 
ul. Polska 20 

81-339 Gdynia 

177 309 213 840,00 

3) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kritérium 
oceny ofert i łączną punktację: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko  
oraz adres wykonawcy 

Punkty przyznane za 
kryterium Cena brutto 

(w zł) 
Suma punktów 

1. 
Iglotex Kraków Spółka z o.o. 
ul. Polska 20 

81-339 Gdynia 

100,00 100,00 

Data wysłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej do Wykonawców – 04.04.2019 r. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w art. 
94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

                                                                                                                                   Prezes Zarządu 

                                                                                                                                   /-/ Marta Malik 

Rozdzielnik: 
1. Strona internetowa: www.bip.psary.pl 
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
3. a/a 

http://www.bip.psary.pl/

