
   
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Wykonawcy w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla 

zadania pn. „Zakup przerzucarki kompostu wyposażonej w zwijarkę włókniny do przykrywania pryzm kompostowych” w ramach projektu 

pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 

prowadzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów 

Oznaczenie sprawy: ZWiK 580/12/2019 
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Oznaczenie sprawy: ZWiK 580/12/2019   Trzebiatów, dnia 16 grudnia 2019 r. 
 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

Złożonych w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie Regulaminu ramowych 

procedur udzielania zamówień dla projektu pn. „Zakup przerzucarki kompostu wyposażonej w 

zwijarkę włókniny do przykrywania pryzm kompostowych” w ramach projektu pn. „Rozbudowa 

i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 

2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,  których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa 

w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Chełmnie Gryfickim 

Do godziny 10.00 złożono 1 ofertę. 

Zmawiający na realizację zamówienia jak wyżej zamierza przeznaczyć kwotę 1 050 000,00 zł netto 

(brutto:1 291 500,00 zł) 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy 
składającego ofertę 

Oferowana cena 
wraz z podatkiem 

VAT 

Okres gwarancji Termin dostawy 

1 

Eggersmann 

Eggersmann GmbH 

Rothenschlatt 18 

26203 Wardenburg 

Germany 

1 247 776,65 zł  30 miesiące Zgodnie z IDW 

 

*Informacje na temat innych kryteriów, niż cena, jakie będą brane pod uwagę przy ustaleniu punktacji 

dla danej oferty, ustalono po wstępnej weryfikacji ofert. Informacje te mogą ulec zmianie w wyniku 

szczegółowej analizy i uzyskaniu wyjaśnień od Wykonawcy. 

Grzegorz Jelonek 

………….………………………………………. 
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 data i podpis Kierownika Zamawiającego 


