
 

 

 

Nr sprawy: NZ8-241B-99/2019     Lublin, dnia: 15.04.2019 r.  
     

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty  
Przedmiot zamówienia: Dostawa gwintownicy ROTHENBERGER Supertronic 3 SE, REMS Magnum 3000 LT lub RIDGID 1233 do 
gwintowania rur do 3” na rzecz LPEC S.A. 
Dotyczy: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z §23 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom 
przez LPEC S.A. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 03.04.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi → Przetargi/ 
pod nr sprawy: NZ8-241B-99/2019. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 09.04.2019 r. o godz. 11:30  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 gwintownicy ROTHENBERGER Supertronic 3 SE, REMS Magnum 3000 LT lub 
RIDGID 1233 do gwintowania rur do 3” na rzecz LPEC S.A udział wzięli nw. Wykonawca: 

 Zakład Usługowo – Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25-Czerwca 71, 26-600 

Radom,  który złożył Ofertę oznaczoną Nr 1 z ofertą cenową w wysokości brutto: 14 732,94  złotych; 

 CASSIDY J & K Wyskiel S.C., Nowy Borek 268, 36-030 Błażowa, który złożył Ofertę oznaczoną 

Nr 2 z ofertą cenową w wysokości brutto: 15 480,78  złotych; 

 ASMET Sp. z o.o., Sp. K. ul. Lubelska 53, 24-100 Puławy, który złożył Ofertę oznaczoną Nr 3 z 

ofertą cenową w wysokości brutto: 14 864,55  złotych; 

 ASMET Sp. z o.o., Sp. K. ul. Lubelska 53, 24-100 Puławy, który złożył Ofertę oznaczoną Nr 4 z 

ofertą cenową w wysokości brutto: 19 911,24  złotych; 

 Składnica Techniczna Kępowicz Sp. J., il. Bernardyńska 24, 20-109 Lublin, który złożył Ofertę 

oznaczoną Nr 5 z ofertą cenową w wysokości brutto: 20 664,00  złotych; 

 P.P.H.U. MEDER Eugeniusz Deryło, ul Pogodna 34, 20-337 Lublin, który złożył Ofertę oznaczoną 

Nr 6 z ofertą cenową w wysokości brutto: 14 967,87  złotych; 

WYNIKI POSTĘPOWANIA  

• ODRZUCENIE OFERTY 

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

& K Wyskiel S.C., Nowy Borek 268, 36-030 Błażowa oznaczona Nr 2 oraz ASMET Sp. z o.o., Sp. K. ul. 

Lubelska 53, 24-100 Puławy oznaczona Nr 3 i Nr 4. 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: 

Zakład Usługowo – Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25-Czerwca 71, 26-600 Radom 
(Oferta Nr 1) – z ceną oferty w wysokości: 14 732,94  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 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  
Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Części XI 
SWZ, będącą załącznikiem do Zaproszenia do złożenia ofert, przy zastosowaniu kryterium: cena oferty 
brutto – 100 %. 

http://www.lpec.pl/


Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje - zgodnie z Częścią XVI SWZ, że umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia 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 umów Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zostanie poinformowany zgodnie z warunkami SWZ.  

Zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach danego zadania jest 
przekazane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl /zakładka: Przetargi → Przetargi - Numer sprawy: NZ8-241B-
99/2019, a także zostaje przekazane do wiadomości Wykonawcy, który złożył ofertę. 
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