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Legnica, dnia 18.11.2022r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

NZP/253/2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
NA CZĘSĆ NR 1-4 ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa Zamawiającego: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica 

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu: 

 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2022r.  

pod numerem: 2022/BZP 00418413/01, 

 udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk. 

 

3. Tryb postępowania i rodzaj zamówienia (podstawa prawna): 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp” oraz w art. 276-296 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 215.000 euro, rodzaj zamówienia- dostawy. 

 

W związku z prowadzonym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna 
dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych 
na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części” - NZP/TUK/12/2022. Zamawiający, 
działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp informuje Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
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4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ofert złożonych w przedmiotowym 
postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą na: 

1) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę Władysław Zygmunt 
Pęciak - STOL-TRUM z siedzibą w Białej 67 (98-332 Rząśnia). 

Cena: 375.273,00 zł brutto. 

2) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Ibrom Piotr „TRUM-
STOL” z siedzibą w Żędowicach (47-120) przy ul. ul. Chrobrego 10. 

Cena: 45.510,00 zł brutto. 

3) CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe „ABC” Katarzyna Pęciak z siedzibą  
w Pajęcznie (98-330) przy ul. Parkowej 6. 

Cena: 68.757,00 zł brutto. 

4) CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Ibrom Piotr „TRUM-
STOL” z siedzibą w Żędowicach (47-120) przy ul. ul. Chrobrego 10. 

Cena: 110.503,20 zł brutto (cena po poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie Wykonawcy 
oczywistej omyłki rachunkowej- na otwarciu ofert odczytano kwotę 104.968,20 zł brutto). 

 

Uzasadnienie:  
W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Członków Komisji Przetargowej w dniu 14.11.2022r. 

(dotyczy części nr 1-3 zamówienia) oraz w dniu 16.11.2022r. (dotyczy części nr 4 zamówienia), oferty 

złożone na część nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 zamówienia przez wyżej wymienionych Wykonawców uzyskały 

najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty są zgodne z ustawą 

Pzp i Specyfikacją Warunków Zamówienia.  

 
W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw albo imion  

i nazwisk Wykonawców, którzy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, ich adresy (siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli miejsce zamieszkania jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy) oraz dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w kryterium „Cena”, 
które stanowi jedyne kryterium oceny ofert. 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA: „Dostawa trumien do pochówków ziemnych” 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz adres siedziby albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy, jeżeli miejsce zamieszkania jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach kryterium 

„Cena”, które stanowi 
jedyne kryterium oceny 

ofert 

Ibrom Piotr „TRUM-STOL” 
Wyrób Trumien  
ul. Chrobrego 10 
47-120 Żędowice 
(oferta nr 1) 

80,75 pkt 

Władysław Zygmunt Pęciak - STOL-TRUM  
Biała 67 
98-332 Rząśnia 
(oferta nr 2) 

100,00 pkt 
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CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA: „Dostawa trumien drewnianych do kremacji” 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz adres siedziby albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy, jeżeli miejsce zamieszkania jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach kryterium 

„Cena”, które stanowi 
jedyne kryterium oceny 

ofert 

Ibrom Piotr „TRUM-STOL” 
Wyrób Trumien  
ul. Chrobrego 10 
47-120 Żędowice 
(oferta nr 1) 

100,00 pkt 

Władysław Zygmunt Pęciak - STOL-TRUM  
Biała 67 
98-332 Rząśnia 
(oferta nr 2) 

74,00 pkt 

 

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA: „Dostawa trumien kartonowych do kremacji” 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz adres siedziby albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy, jeżeli miejsce zamieszkania jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach kryterium 

„Cena”, które stanowi 
jedyne kryterium oceny 

ofert 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ABC” Katarzyna Pęciak 
ul. Parkowa 6 
98-330 Pajęczno 
(oferta nr 3) 

100,00 pkt 

 

CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA: „Dostawa krzyży i obudów nagrobnych” 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz adres siedziby albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy, jeżeli miejsce zamieszkania jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy 

Liczba punktów  
w ramach kryterium 

„Cena”, które stanowi 
jedyne kryterium oceny 

ofert 

Ibrom Piotr „TRUM-STOL” 
Wyrób Trumien  
ul. Chrobrego 10 
47-120 Żędowice 
(oferta nr 1) 

100,00 pkt 

Władysław Zygmunt Pęciak - STOL-TRUM  
Biała 67 
98-332 Rząśnia 
(oferta nr 2) 

76,10 pkt 

 
 

5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nie odrzucono żadnej oferty. 
 

6. Informacja o środkach ochrony prawnej: 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp – „Dział IX. Środki 
ochrony prawnej” oraz w pkt XXXI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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7. Informacja o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1, NR 2 I NR 4 ZAMÓWIENIA 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp może zostać zawarta 
po upływie 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA 
Zamawiający zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego wcześniej niż przed upływem 5 dni, licząc od dnia przesłania przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 
ofertę na część nr 3 zamówienia. 

 

Z poważaniem 

Bogusław  Graboń – Prezes Zarządu 

 


