
 

 

Nr sprawy: NZ8-241B-93/2019     Lublin, dn. 17.04.2019 r. 
 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty  

Dotyczy: 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: Przedmiotem zamówienia remont garażu (dawnego „bunkra”) budynku biurowego LPEC 
S.A. znajdującego się przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 01.04.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi 
→ Przetargi/ pod nr sprawy: NZ8-241B-93/2019 Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 10.04.2019 r. o godz. 11:30  
w siedzibie Zamawiającego w pokoju 114 (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 

zamówienia jest remont garażu (dawnego „bunkra”) budynku biurowego LPEC S.A. znajdującego się 

przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie (nr sprawy: NZ8-241B-93/2019) – udział wzięli nw. Wykonawcy: 

 LS COMPLEX Sp. z o.o., ul. Niccolo Paganiniego 12/32, 20-850 Lublin który złożył Ofertę 

oznaczoną Nr 1 w wysokości brutto: 47 355,00 złotych; 

 MATANET Mateusz Momot, ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Lublin, który złożył Ofertę 

oznaczoną Nr 2 w wysokości brutto: 99 630,00 złotych; 

 KONTAKT Konrad Dzieńkowski, ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin, który złożył Ofertę oznaczoną 

Nr 3 w wysokości brutto: 44 157,00 złotych; 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „SMOK” Tadeusz Smoczyński Krępiec ul. Ofiar 

Majdanka 12, 21 – 007 Mełgiew, który złożył Ofertę oznaczoną Nr 4 w wysokości brutto: 51 660,00 

złotych; 

 A-Z Budowa Sp. z o.o., ul. Skalista 21, 20-826 Lublin, który złożył Ofertę oznaczoną Nr 5 w 

wysokości brutto: 62 999,01 złotych; 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA  

• ODRZUCENIE OFERTY 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona oferta złożona przez Wykonawcę: 

MATANET Mateusz Momot, ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Lublin, oznaczona Nr 2. Zgodnie z 

§11ust. 1pkt. 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 (...). 

 WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

LPEC S.A. jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 

KONTAKT Konrad Dzieńkowski, ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin (Oferta Nr 2) – z ceną oferty w 
wysokości: 44 157,00 złotych brutto, otrzymując max. ilość punktów – 100, zgodnie z kryteriami 
oceny ofert (Część XV SWZ). 
Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki SWZ i 
niepodlegające odrzuceniu. 

http://www.lpec.pl/


 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Części 

XV SWZ.  

Streszczenie oceny i porównanie ofert spełniających warunki SWZ: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN Ilość punktów 

1 

LS COMPLEX Sp. z o.o. 

 ul. Niccolo Paganiniego 12/32 

20-850 Lublin 

47 355,00 93,25 

2 

MATANET Mateusz Momot  

 ul. Paderewskiego 14/38 

 20-860 Lublin 

99 630,00 
Oferta niezgodna z SWZ 

podlegająca odrzuceniu 

3 

KONTAKT Konrad Dzieńkowski 

Ul. Diamentowa5 

20-447 Lublin 

44 157,00 100 

4 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowe „SMOK” Tadeusz 

Smoczyński  

Krępiec ul. Ofiar Majdanka 12, 21 – 

007 Mełgiew 

51 660,00 85,48 

 

 

5 

 

A-Z Budowa Sp. z o.o. 

 ul. Skalista 21 

 20-826 Lublin 

62 999,01 70,09 

Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje - zgodnie z Częścią XVI SWZ, że umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia (w ramach danego zadania) będzie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została 
złożona jako najkorzystniejsza, 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 

http://www.lpec.pl/

