
 

 

Nr sprawy: NZ2-241B-101/2019       Lublin, dn. 26.04.2019 r. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: Sukcesywna dostawa opon na rzecz LPEC S.A. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie  
o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z § 23 Regulaminu 
udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. w Lublinie. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu: 08.04.2019 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.lpec.pl, /Zakładka: Przetargi → Przetargi/ pod nr sprawy: NZ2-241B-101/2019.  

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.04.2019 r. o godz. 11:45 w siedzibie LPEC S.A. (zgodnie z SWZ). 

Negocjacje cenowe zostały przeprowadzone w dniu 19.04.2019 r. 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej LPEC S.A., pod adresem: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi  
→ Regulaminy/. 

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 Sukcesywna dostawa opon na rzecz LPEC S.A. wzięli 
nw. Wykonawcy:  

 

 MOTO BUDREX Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz; 

 INBUD – FARO S.A., ul. Antoniny Grygowej 27, 20-260 Lublin. 

 

LPEC S.A. jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego oraz negocjacji dotyczących niniejszego zamówienia dokonano wyboru oferty, 
która została złożona przez Wykonawcę: 

MOTO BUDREX Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz („ Oferta ostateczna”) z 
ceną oferty w wysokości 27 266,64 zł brutto, otrzymując max ilość punktów: 100 – zgodnie z 
kryteriami oceny ofert (Część XI SWZ). 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany na podstawie kryterium oceny ofert określonego  
w Części XI  SWZ.  

Streszczenie oceny oferty: 

Numer 

oferty 

Data i godzina 

złożenia oferty 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 
brutto 

 [w PLN] 

Ilość pkt 

1 

Data: 2019-04-15 

Godz.: 10:15 

L.dz.: 1925/19 

MOTO BUDREX Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 291 

85-438 Bydgoszcz 

27 266,64 100 

2 

Data: 2019-04-16 

Godz.: 10:20 

L.dz.: 1949/19 

INBUD – FARO S.A.  

ul. Antoniny Grygowej 27 

20-260 Lublin 

34 312,09 79,50 

 

 

http://www.lpec.pl/
http://www.lpec.pl/


LPEC S.A. jako Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie o 
wyniku postępowania. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany zgodnie z warunkami SWZ.  

Zawiadomienie o wynikach postępowania 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. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 

Otrzymują: 

1x strona internetowa Zamawiającego www.lpec.pl  
1x Wykonawca, który złożył ofertę (wiadomość e-mail) 
1x NZ2 aa 

 

 

http://www.lpec.pl/

