
GMINA POŁANIEC 

Urząd Miasta i Gminy tel.  +48 (15)  86-50-305 www.polaniec.eu  
28-230  Połaniec fax  +48 (15)  86-50-328 sekretariat@poczta.polaniec.eu  
ul. Ruszczańska 27 NIP MiG 866-15-80-228 

TI.271.3.2022.TIB-4 Połaniec dn. 25.04.2022r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Połaniec 

siedziba: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 

telefon: 015-86-50-305, faks: 015-86-50-328 

https://polaniec.bip.gov.pl  e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec 

Część I - Budowa odcinka oświetlenia w miejscowości Zdzieci Nowe 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 

wybrał ofertę najkorzystniejszą: 

Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, Połaniec, cena – 57 490,47 zł, okres 

gwarancji i rękojmi – 60 m-cy, łączna ilość punktów – 100,00. 

Uzasadnienie: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. cena – 60% i okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert i ich punktacja: 

Lp. 

Nazwa Wykonawcy, siedziba 

lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej lub 

miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

cena 

oferty 

(PLN) 

okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(m-cy) 

Ilość 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji i 

rękojmi 

łączna 

ilość 

punktów 

1 

Zakład Instalacji 

Elektrycznych Wiesław Kopeć, 

Połaniec 57 490,47 60 60,00 40,00 100,00 

2 

Elektron-tech Michał Goński, 

Padew Narodowa 73 553,88 60 46,90 40,00 86,90 
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Część II - Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV  do celów oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Maśnik etap II 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 

wybrał ofertę najkorzystniejszą: 

Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, Połaniec, cena – 24 549,98 zł, okres 

gwarancji i rękojmi – 60 m-cy, łączna ilość punktów – 100,00. 

Uzasadnienie: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. cena – 60% i okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert i ich punktacja: 

Lp. 

Nazwa Wykonawcy, siedziba 

lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej lub 

miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

cena oferty 

(PLN) 

okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(m-cy) 

Ilość 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji i 

rękojmi 

łączna 

ilość 

punktów 

1 

Zakład Instalacji 

Elektrycznych Wiesław Kopeć, 

Połaniec 24 549,98 60 60,00 40,00 100,00 

2 

Elektron-tech Michał Goński, 

Padew Narodowa 31 095,79 60 47,37 40,00 87,37 

Część III - Budowa napowietrzno-podziemnego odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Wymysłów etap II 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 

wybrał ofertę najkorzystniejszą: 

Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, Połaniec, cena – 47 768,43 zł, okres 

gwarancji i rękojmi – 60 m-cy, łączna ilość punktów – 100,00. 

Uzasadnienie: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. cena – 60% i okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

http://www.polaniec.eu/
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Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert i ich punktacja: 

Lp. 

Nazwa Wykonawcy, siedziba 

lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej lub 

miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

cena oferty 

(PLN) 

okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(m-cy) 

Ilość 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji i 

rękojmi 

łączna 

ilość 

punktów 

1 

Zakład Instalacji 

Elektrycznych Wiesław Kopeć, 

Połaniec 47 768,43 60 60,00 40,00 100,00 

2 

Elektron-tech Michał Goński, 

Padew Narodowa 61 964,12 60 46,25 40,00 86,25 

Część IV - Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową 

słupów oświetleniowych dla oświetlenia drogi w miejscowości Winnica 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 

wybrał ofertę najkorzystniejszą: 

Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, Połaniec, cena – 44 582,94 zł, okres 

gwarancji i rękojmi – 60 m-cy, łączna ilość punktów – 100,00. 

Uzasadnienie: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. cena – 60% i okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert i ich punktacja: 

Lp. 

Nazwa Wykonawcy, siedziba 

lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej lub 

miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

cena oferty 

(PLN) 

okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(m-cy) 

Ilość 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji i 

rękojmi 

łączna 

ilość 

punktów 

1 

Zakład Instalacji 

Elektrycznych Wiesław Kopeć, 

Połaniec 44 582,94 60 60,00 40,00 100,00 

http://www.polaniec.eu/
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2 

Elektron-tech Michał Goński, 

Padew Narodowa 49 062,31 60 54,52 40,00 94,52 

Część V - Dowieszenie opraw na terenie gminy Połaniec 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 

wybrał ofertę najkorzystniejszą: 

Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, Połaniec, cena – 37 310,23 zł, okres 

gwarancji i rękojmi – 60 m-cy, łączna ilość punktów – 100,00. 

Uzasadnienie: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. cena – 60% i okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert i ich punktacja: 

Lp. 

Nazwa Wykonawcy, siedziba 

lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej lub 

miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

cena oferty 

(PLN) 

okres 

gwarancji 

i rękojmi 

(m-cy) 

Ilość 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji i 

rękojmi 

łączna 

ilość 

punktów 

1 

Zakład Instalacji 

Elektrycznych Wiesław Kopeć, 

Połaniec 37 310,23 60 60,00 40,00 100,00 

2 

Elektron-tech Michał Goński, 

Padew Narodowa 41 757,25 60 53,61 40,00 93,61 

BURMISTRZ 

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak 

Sporządził: Rafał Kiliański 

insp. ds. zamówień publicznych 

Tel. (15) 8650 084 
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