
 

 
 

Nr sprawy: NZ4-3113-2-38/2019     Lublin, dn. 04.03.2019 r. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A. usługi demontażu, odbioru  
i transportu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 01* - materiały izolacyjne 
zawierające azbest, z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego będących wynikiem działalności planowej  
w związku z cyklem remontów i inwestycji w ilości do 110 Mg. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu. 

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019 i w ramach projektu pn.: 
„Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku  
z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 08.02.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi 
→ Przetargi/ pod nr sprawy: NZ4-3113-2-38/2019 oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ  
2014-2020 pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w 
dniu: 19.02.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (parter, zgodnie z treścią ogłoszenia  
i SWZ). 

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie przy 
ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin/ jako Zamawiający – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania, którego przedmiotem jest wykonywanie przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A. 
usługi demontażu, odbioru i transportu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego 
będących wynikiem działalności planowej w związku z cyklem remontów i inwestycji w ilości do 110 
Mg – dokonano w wyniku oceny i porównaniu ofert, zgodnie z warunkami SWZ - wyboru oferty 
najkorzystniejszej, która została złożona przez Wykonawcę: 

Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie – z ceną oferty w wysokości 1 495,80 
złotych brutto otrzymując 100 punktów w kryterium cena – zgodnie z kryteriami oceny ofert (Część 
XI SWZ). 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Wybór oferty najkorzystniejszej został na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XI SWZ, tj. : 
cena oferty brutto za 1 Mg odpadów – 100% (1% = 1 punkt). Maksymalną liczbę punktów, jaką mogła 
otrzymać oferta wynosi 100. 

 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie ofert wraz z przyznaną punktacją: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty brutto  

za 1 MG odpadu  

w PLN  

Ilość 

otrzymanych 

punktów 

1 Logistyka Odpadów Sp. z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 29 

40 – 085 Katowice 

2 592,00 57,71 

2 Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. 

Mikorzyn 19 

87 – 732 Lubanie 

1 495,80 100 

3 PPHU ABBA - EKOMED Sp. z o.o. 

ul. Filomatów Pomorskich 8 

87 – 100 Toruń 

85 320,00 1,75 

http://www.lpec.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


  Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje, że - zgodnie z Częścią XVIII SWZ - umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, po przekazaniu do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia o wyniku 
postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca  
z którym zostanie podpisana umowa zostanie poinformowany zgodnie z warunkami SWZ (w formie 
telefonicznej lub elektronicznie). 

Niniejsze zawiadomienie o wynikach postępowania jest przekazane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl /zakładka: 
Przetargi → Przetargi, pod nr sprawy: NZ4-3113-2-38/2019/, na tablicy ogłoszeń mieszczącej się 
w siedzibie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod 
adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , a także zostaje przekazane 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

ZAMAWIAJĄCY 

Otrzymują: 
- Strona internetowa Zamawiającego: www.lpec.pl ; 
- strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ; 
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;  
- NZ4 x a/a. 
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