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ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie: 

„ Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym 

z wykorzystaniem OZE” Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) informuję, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

„Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku 

Dużym z wykorzystaniem OZE” 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: 

Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.  

Sierakowice Prawe 141 D  

96-100 Skierniewice  

Cena wybranej oferty - 461 250,00 zł brutto  

Okres gwarancji - 60 miesięcy 

Doświadczenie  kierownika budowy / ilość kierowanych robót – 3  

Doświadczenie kierownika robót elektrycznych/ ilość kierowanych robót - 3 

Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu przyjęto cztery warunki oceny ofert: Cena - 60 %,  Gwarancja 

na wykonane roboty i urządzenia - 20 %, Doświadczenie  kierownika budowy – 10 %, 

Doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 10 %.  

W kryteriach tych oferta oznaczona nr 2 uzyskała następującą punktację: Cena - 60 pkt,  

Gwarancja na wykonane roboty i urządzenia - 20 pkt, Doświadczenie  kierownika budowy 

– 10 pkt , Doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 10 pkt. 

Brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Postępowanie prowadzone było w oparciu o art. 24aa - procedura odwrócona- ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.). 

 

 



Streszczenie oceny złożonych ofert 

   

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty  

(w złotych)/ilość 

punktów 

Okres 

gwarancji 

(w 

miesiącach)/ 

ilość 

punktów 

Doświadczenie 

kierownika 

budowy (ilość 

kierowanych 

robót)/ilość 

punktów 

Doświadczenie 

kierownika 

robót 

elektrycznych 

( ilość 

kierowanych 

robót)/ilość 

punktów 

SUMA 

PUNKTÓW 

1. LEBART Bartosz 

Łogwiński i wspólnik 

Spółka Jawna,  

Rakowiska 

ul. Kryształowa 21  

21-500 Biała Podlaska   

Brutto: 671 580,00 

41,21 pkt 

 

  

60  

20 pkt 

1 

0 pkt 

3 

10 pkt 
71,21 pkt 

2. Grupa Ekoenergia Sp. 

z o.o.  

Sierakowice Prawe 141 

D  

96-100 Skierniewice 

Brutto: 461 250,00 

60 pkt 

60 

20 pkt 

3 

10 pkt 

3 

10 pkt  
100 pkt 

3. Konsorcjum:  

I. GLOBALTERM Sp. 

z o.o. – lider  

ul. Magazynowa 13 B 

lok. 74 

02-652 Warszawa  

II.  Grzegorz 

Wieczorek  P.H.U. 

„Ciepło-Wiga” – 

partner 

ul. M. Kopernika 24 

96-100 Skierniewice  

  

  

 

Brutto: 500 610,00 

55,28 pkt 

60 

20 pkt 

3 

10 pkt 

2 

5 pkt 
90,28 pkt 

                                                                                                                          

 

 Zamawiający         

                        


