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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 79 ust.1 – Regulaminu postępowania dla procedury 
przetargowej udzielenia zamówienia w  Bialskich Wodociągach i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej niniejszym 
informuję, że w prowadzonym przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
„WOD-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 
35A, postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zakup i dostawa środków chemicznych 
wspomagających proces odwodnienia osadów i zagęszczenia osadów na 
potrzeby oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej” 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę 
KLIMAPOL Sp. z o.o. Dąbrowica 127c 21-002 Jastków 
 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę –tj. Pakiet nr 1 – 
87 159,03 zł brutto, Pakiet nr 2 – 88 080,30 zł brutto a w związku z 
powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym 
w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia. 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie:  
kryterium: cena – 100 %   
Pakiet nr 1- 4,00 pkt. 
Pakiet nr 2- 4,00 pkt. 
 
 
 



 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu 
złożono następujące oferty 
1.FLOCSPEED Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
05-511 Warszawa  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie:  
kryterium: cena – 100 %   
Pakiet nr 2- 2,68 pkt. 
 
2.BRENNTAG polska Sp. z o.o. 
ul. J.Bema 21 
47-224 Kędzierzyn –Koźle  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie:  
kryterium: cena – 100 %   
Pakiet nr 1- 3,04 pkt. 
Pakiet nr 2- 3,12 pkt. 
 
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 81 – Regulaminu 
postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w 
Bialskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej 
Podlaskiej, w przypadku niezłożenia protestu, może zawrzeć umowę  
w sprawie zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty.                              
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