
 

 

Nr sprawy: NZ7-241A-9/19       Lublin, dn. 01.03.2019 r. 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty 

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

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ciepłowniczych na podstawie umów ramowych z podziałem 
na trzy zadania: 
Zadanie Nr 1 – Dostawa wymienników płytowych; 
Zadanie Nr 2 – Dostawa naczyń wzbiorczych; 
Zadanie Nr 3 – Dostawa filtroodmulników. 
Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 29.01.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, 
Zakładka: „Przetargi – Zamówienia” pod nr sprawy: NZ7-241A-9/19. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w 
dniu: 12.02.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i 
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 ciepłowniczych na podstawie umów ramowych z podziałem na 
trzy zadania: 
Zadanie Nr 1 – Dostawa wymienników płytowych; 
Zadanie Nr 2 – Dostawa naczyń wzbiorczych; 
Zadanie Nr 3 – Dostawa filtroodmulników. 
Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane. 
 
(nr sprawy: NZ7-241A-9/19) – udział wzięli nw. Wykonawcy: 

 Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno (Oferta Nr 1) -  z ceną oferty w 

ramach danego zadania w wysokości:  

- Zadanie 2 - 6938,43 złotych brutto,  

 Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków (Oferta Nr 2) – z ceną oferty w 

ramach danego zadania w wysokości:  

- Zadanie 3 – 10 634,70 złotych brutto, 

 CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa (Oferta Nr 3) – z 

ceną oferty w ramach danego zadania w wysokości:  

- Zadanie 1 – 56 867,82 złotych brutto, 

 Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (Oferta Nr 

4) – z ceną oferty w ramach danego zadania w wysokości:  

- Zadanie 1 – 44 992,17 złotych brutto, 

 Wytwórnia Urządzeń Ciepłowniczych THERMO Sp. z o.o. ul. Sucha 13, Kicin 

k/Poznania 62-004 (Oferta Nr 5) – z ceną oferty w ramach danego zadania w wysokości: 

- Zadanie 3 – 8357,85 złotych brutto, 

 ATERMAL Anna Kraft, ul. Jasna 5, 05-816 Opacz-Kolonia (Oferta Nr 6) – z ceną oferty 

w ramach danego zadania w wysokości: 

- Zadanie 1 – 33 763,50 złotych brutto. 

 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 28, /20-
822 Lublin/ jako Zamawiający, działając na podstawie §11 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
wykonawcom przez LPEC S.A. – wyklucza Wykonawcę: Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, który złożył Ofertę Nr 4, 

 
 

http://www.lpec.pl/


 

 

 
 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z §11 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A., cyt.: 

„Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu”. 
Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta (oznaczona Nr 4) została odrzucona, ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego, 

opisanych w Formularzu ofertowym, będącego załącznikiem nr 1 do SWZ (Wykonawca oświadcza, że 

(…) akceptuje zawarte w SWZ, w tym we wzorze umowy (Zał. Nr 4 do SWZ) warunki i przystępuje do 

postępowania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego). Wykonawca załączył do oferty 

osobne oświadczenie, w którym zaproponował zmiany § 14 ust. 1 lit. a, b oraz § 15 Wzoru umowy, co 

jest niezgodne z treścią Formularza ofertowego. 

 
 

LPEC S.A. jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

dokonano wyboru ofert zgodnie z cz. XI pkt. 6 SWZ: 

Zadanie 1: 

 

ATERMAL Anna Kraft, ul. Jasna 5, 05-816 Opacz-Kolonia (Oferta Nr 6) z ceną oferty 

33 763,50 złotych brutto, 

  

CIBET REenergy Sp. z o.o., Al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa (Oferta Nr 3) z ceną oferty 

56 867,82 złotych brutto,  

 

Zadanie 2: 

 

Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno (Oferta Nr 1) z ceną oferty 6938,43 

złotych brutto,  

 

Zadanie 3: 

Wytwórnia Urządzeń Ciepłowniczych THERMO Sp. z o.o. ul. Sucha 13, Kicin k/Poznania 62-

004 (Oferta Nr 5) z ceną oferty 8357,85 złotych brutto, 

 

Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków (Oferta Nr 2) z ceną oferty 10 634,70 

złotych brutto. 

Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje - zgodnie z Częścią XVI SWZ, że umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia będą zawarte z Wykonawcami, po przekazaniu do publicznej wiadomości 
niniejszego zawiadomienia o wyniku postępowania. 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 jest przekazane do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl 
/zakładka: Przetargi → zamówienia/ oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY 

 

http://www.lpec.pl/

