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Pniewy, dnia (data z e-podpisu) 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania. 

 

 

 

Dotyczy: Remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego  

w Pniewach przy ul. Dworcowej 37.  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający działając na podstawie art. 308 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 2019 ze zm.), informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu 

oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia  

tj. cena- 60 pkt, okres gwarancja - 40 pkt. 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: MK INSTAL- BUD P.H.U. Mirosław Kania 

ul. Rzemieślnicza 14/1 

 64-520 Obrzycko, który zaoferował cenę brutto w wysokości: 153.750,00 zł  

i 96 miesięczny okres gwarancji.  

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskał 

najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów łącznie: 100,00 pkt. 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem 

oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją. 
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Lp. Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert  
wraz z przyznaną punktacją 

Cena- 60 pkt.  
Okres gwarancji- 40 pkt. 

1.  

HYDRATEC Sp. z o. o. 

ul. por. Anatola Radziownika 12 

15-166 Białystok 

NIP: 793794201 

Cena- 32,97 pkt.  
Okres gwarancji- 40 pkt. 

Łącznie: 72,97 

2.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER 

Sp. z o. o. 

ul. Kowalewicka 12 

60-002 Poznań 

NIP: 7792193023 

Cena- 54,60 pkt.  
Okres gwarancji- 40 pkt. 

Łącznie: 94,60 

3.  

Firma KOBERLING 

ul. Powstańców Wlkp. 32 

64-300 Nowy Tomyśl 

Oferowana cena brutto: 149.101,73 zł 

Oferowany okres gwarancji: BRAK 

INFORMACJI  

Oferta została odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 5- Wykonawca nie 

złożył wymaganego formularza oferty 

według wzoru.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne w przedmiotowym postępowaniu ustala się na dzień 21 czerwca 2022 r., 

na godzinę 11:00. 

Ponadto Zamawiający przypomina o obowiązkach Wykonawcy wynikających z pkt. XVIII-  

XIX SWZ.  
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