
 

 

Nr sprawy: LZU4-241A-142.143/17     Lublin, dnia 22.06.2017r. 
 
         Wykonawcy 
         wg Rozdzielnika 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty  
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie §23, związku z §22 ust.1 pkt.1 i §2 ust.1 
pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A.  
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 2 zadania: 
Zadanie Nr 1 - Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie; Zadanie Nr 2 - Dostawa 
urządzeń do węzła cieplnego przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i 
będzie odrębnie rozpatrywane. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 12.06.2017r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi →Przetargi/ pod 
nr sprawy: LZU4-241A-142.143/17. Publiczne otwarcie ofert: 20.06.2017r. godz.: 11:15 (zgodnie z SWZ). 
 

 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 28, 
/20-822 Lublin/ jako Zamawiający – zawiadamia, że udział w niniejszym postępowaniu, którego 
przedmiotem jest: Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 - 
Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie; Zadanie Nr 2 - Dostawa 
urządzeń do węzła cieplnego (PC-1) przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny 
przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane, nr sprawy: LZU4-241A-142.143/17 – udział wzięli 
nw. Wykonawcy: 

 METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64 – 700 Czarnków, który złożył Ofertę oznaczoną Nr 1, 
z ceną oferty w ramach poszczególnych zadań w wysokości:  
Zadanie Nr 1 – 8 977,83 złote brutto 

Zadanie Nr 2 – 16 419,52 złote brutto 

 PUPH ASPOL inż. Alicja Pysz – Szporko, ul. Zemborzycka 53, 20 – 445 Lublin, który złożył 
Ofertę oznaczoną Nr 2, z ceną oferty w ramach poszczególnych zadań w wysokości:  

Zadanie Nr 1 – 8 585,40 złotych brutto 

Zadanie Nr 2 – 15 694,80 złotych brutto. 

 

Jednocześnie LPEC S.A. jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej, która została złożona przez Wykonawcę na poszczególne zadania: 
Zadanie Nr 1 – PUPH ASPOL inż. Alicja Pysz – Szporko, ul. Zemborzycka 53, 20 – 445 Lublin (Oferta 

Nr 2) – z ceną oferty w wysokości: 8 585,40 złotych brutto, otrzymując max. ilość punktów 100 – 
zgodnie z kryteriami oceny ofert (Część XI SWZ); 

Zadanie Nr 2 - PUPH ASPOL inż. Alicja Pysz – Szporko, ul. Zemborzycka 53, 20 – 445 Lublin (Oferta 
Nr 2) – z ceną oferty w wysokości: 15 694,80 złotych brutto, otrzymując max. ilość punktów 100 – 

zgodnie z kryteriami oceny ofert (Część XI SWZ); 

 Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki SWZ 
i niepodlegające odrzuceniu. 

Streszczenie oceny i porównanie ofert spełniających warunki SWZ: 
Nr 

oferty Wykonawca 

Cena 

badana 

Otrzymane 

punkty 

  Zadanie Nr 1     

1 METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków 8 977,83 95,63 

2 PUPH ASPOL  Alicja Pysz - Szporko ul. Zemborzycka 53 20-445 Lublin 8 585,40 100 

  Zadanie Nr 2     

1 METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków 16 419,52 95,59 

2 PUPH ASPOL  Alicja Pysz - Szporko ul. Zemborzycka 53 20-445 Lublin 15 694,80 100 

 

 

 

http://www.lpec.pl/


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Części XI 
SWZ, przy zastosowaniu kryterium, cena oferty brutto – 100 % odrębnie dla każdego zadania. 

Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje - zgodnie z Częścią XVI SWZ, że umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia będą zawarte z Wykonawcami, których oferty zostały złożone jako najkorzystniejsze 
w ramach danego zadania, po przekazaniu do publicznej wiadomości zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zostanie poinformowany zgodnie z warunkami SWZ.  

Zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej jest przekazane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.lpec.pl /zakładka: Przetargi → Przetargi/ oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie 
Zamawiającego, a także zostaje przekazane do wiadomości Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

 

ZAMAWIAJĄCY 
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