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Miedźno, dnia 6-07-2020 r. 

Zamawiający: 
Gmina Przystajń  42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5 

w imieniu której działa Gmina Miedźno 

ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno 

 
ZAWIADOMIENIE 

       o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

               
nr sprawy RR.271.2.6.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł 
ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno” -dot.  
CZĘŚCI NR 1 i 2 ZAMÓWIENIA 

 
 
    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1843 z zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że: 

I. Wybrano  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

- w zakresie części nr 1 zamówienia pn. „Termomodernizacja remizy w miejscowości 
Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 
U.R.B. „DEKOR” Marek Lipiński Ul. Kwiatowa 35, 42-141 Przystajń  (oferta nr 1) 
 
część nr 1 zamówienia: 
cena brutto: 196 845,92 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                
w kryteriach oceny ofert. 
 
- w zakresie części nr 2 zamówienia pn. „Termomodernizacja remizy w miejscowości 

Ługi-Radły wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 
U.R.B. „DEKOR” Marek Lipiński ul. Kwiatowa 35, 42-141 Przystajń  (oferta nr 1) 
 
część nr 2 zamówienia: 
cena brutto: 369 742,42 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                
w kryteriach oceny ofert. 
 
II.  W postępowaniu złożono 3 oferty: 
1. U.R.B. „DEKOR” Marek Lipiński ul. Kwiatowa 35, 42-141 Przystajń  (oferta nr 1) 
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część nr 1 zamówienia: 
cena brutto: 196 845,92 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
część nr 2 zamówienia: 
cena brutto: 369 742,42 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
 
2. F.UH. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska (oferta nr 2) 
część nr 1 zamówienia: 
cena brutto: 318 570,00 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
część nr 2 zamówienia: 
cena brutto: 731 850,00 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 

3.  Firma Handlowo-Usługowa „ZANO” Zdzisław Piśniak ul. Kościelna 19b, 42-142 Ługi-
Radły (oferta nr 3) 
oferta złożona tylko na część nr 1 zamówienia: 
cena brutto: 199 000,00zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 

 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert złożonych:  
Część nr 1 zamówienia: 

Nr oferty 

 
Cena brutto (C) 

(liczba punktów) 
 
 

Okres gwarancji 
jakości  (G) 

 

Łączna liczba punktów 

 

1 60,00 40,00 100,00 

2 - - - 

3 59,35 40,00 99,35 

 
Część nr 2 zamówienia: 
 

Nr oferty 

 
Cena brutto (C) 

(liczba punktów) 
 
 

Okres gwarancji 
jakości  (G) 

 

Łączna liczba punktów 

 

1 60,00 40,00 100,00 

2 - - - 

3 Brak oferty Brak oferty Brak oferty 

 

III. W postępowaniu zastosowano tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust. 1  
ustawy, którą przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu                 
o zamówieniu.          

IV. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 
                        W imieniu Zamawiającego  

(-) Piotr Derejczyk 
Wójt Gminy Miedźno 


