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INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny 
ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Termomodemizację budynku oraz modernizację systemu 
grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę 
złożoną przez:

Konsorcjum Firm: Eco-Therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz -  
Lider Konsorcjum, Grupa Ekoenergia Sp. z o.o Sierakowice Prawe 141D, 96-100 
Skierniewice -  Partner Konsorcjum
• cena oferty: 2 400 064,58 zł brutto -  60 pkt
• Gwarancja na wykonane roboty i urządzenia: 36 m-cy -  0 pkt
• Kara umowna za opóźnienie realizacji przedmiotu zamówienia: 0,05% - 20 pkt

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Termomodemizację 
budynku oraz modernizację systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie” w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się kryteriami 
oceny ofert - ceną (60%), okresem gwarancji na wykonane roboty i urządzenia (20%) i wysokością 
kary umownej za opóźnienie realizacji przedmiotu zamówienia (20%) i udzielić zamówienia 
Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz oferta przedstawia 
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny oraz pozostałych kryteriów.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum Finn: 
Eco-Therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz -  Lider Konsorcjum, Grupa 
Ekoenergia Sp. z o.o Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice -  Partner Konsorcjum, która 
spełnia wymogi Zamawiającego i uzyskała łącznie 80 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.l pkt 5-7 ustawy Zamawiający informuje o: 
dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy niniejszego postępowania; 
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy niniejszego postępowania; 
unieważnieniu postępowania - nie dotyczy niniejszego postępowania.


