Trzcianka, dnia 20 kwietnia 2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY:
Modernizacji lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w
kotłowniach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
Kotłownia grzewcza gazowa – wymiana kotłów gazowych na kotły opalane
biomasą w kotłowni grzewczej dwufunkcyjnej zlokalizowanej na działce
geodezyjnej nr ewidencyjny 531/2 na Osiedlu Zacisze w Trzciance.
numer ogłoszenia: 60040-2011, data zamieszczenia: 31 marca 2011r.
1. Działają na podstawie art. 92 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759, nr 161,
poz. 1078 i nr 182 poz. 1228) zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje, że jako
najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100%, określonym
w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z liczbą punktów 100
wybrano ofertę nr 2 – Metrolog sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
z ceną ofertową: 1 285 000,00 zł brutto.
2. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty, które otrzymały
następującą liczbę punktów w kryterium cena:
a. oferta nr 1 – ECO-THERM sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179,
99-400 Łowicz – ilość punktów 82,39,
b. oferta nr 2 – METROLOG sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków –
ilość punktów 100,
c. oferta nr 3 – REN-CRAFT sp. z o.o., ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz –
oferta odrzucona,
d. oferta nr 4 – Konsorcjum firm COMPTE FOR-TECH sp. z o.o., i ENERGOEFEKT sp. z o.o. reprezentowane przez ENERGO-EFEKT sp. z.o.o,
ul. Ścinawska 43, 60-178 Poznań – oferta odrzucona.
3. Na podstawie art. 92 ust. 1 punkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje,
że z przedmiotowego postępowania została odrzucona:
a. oferta nr 3 – REN-CRAFT sp. z o.o. ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz na
podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy Pzp ponieważ Zamawiający żądał

udzielenia na wykonanie przedmiotu zamówienia 5 lat rękojmii a oferent
udzielił 5 lat gwarancji na zamontowane kotły oraz 2 lata na zamontowane
pozostałe urządzenia i materiały,
b. oferta nr 4 – Konsorcjum firm COMPTE FOR-TECH sp. z o.o., i ENERGOEFEKT sp. z o.o. reprezentowane przez ENERGO-EFEKT sp. z.o.o,
ul. Ścinawska 43, 60-178 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2
ustawy Pzp ponieważ Zamawiający żądał udzielenia na wykonanie
przedmiotu zamówienia 5 lat rękojmii a oferent udzielił 5 lat gwarancji na
zamontowane kotły oraz 2 lata na zamontowane pozostałe urządzenia i
materiały.
4. Na podstawie art. 92 ust. 1 punkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że
umowa w sprawie przeprowadzonego zamówienia publicznego może zostać
zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 punkt 2 ustawy Pzp.

