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Wąpielsk, 14 października 2020

r.

ZAWIADOMIENIE
Zamavnający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 29 sĘcntia 2004 r. Prawo zam wiefi publicznych ( tekst jedn. Dz. IJ. z 2Ol8 t. poz.
1986 ze zm.) zawtadamia, że w postępowaniu pn': ,rModernizacja oświetlenia ulicznego
poprzez wymianę starych lamp ulicznych na nowoczesne lampy hybrydowe w gminie

Wąpielsk.'' na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunk w zam wienia, oferta złoŻona ptzęz Wykonawcę: Petra Energia Sp. z o.o.,
Macierzysz, ul. Sochaczewska l'l'0, 05_850 ożar w MazowiecK została lznana za ofertę
najkorzystniejszą.

ofęrta uzyskała maksymalnąliczbę punkt w wg kryteri w oceny ofert (cena 60 pkt,
gwarancja jakościa0 pkt) razem 100 pkt.

Cena

w

ofeĘ wynosi

129 888'00 zł brutto.

przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące
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Pruędsiębiorstwo
InŻynieryjno TechnLczne

TELTOR-POL
PoŁNoC SA
PRO-POWERTECH
Wojciech W icik

Adres Wykonawcy

Macierzysz,
ul. Sochaczewska

110,
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kryterium
ćena 60 pkt

: : l:,$warancja.,
jakoŚ ci 40 pkt
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100

45,91
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05-850 oŻar w
Mazowiecki
ul. Sniezna I,
80- 554 Gdansk

ul" Sokratesa

9t268,
01-909 Warszawa

W przeprowadzonym postępowaniu nie było Wykonawc w, kt
rych oferty zostaĘ
odrzucone, arri Wykonawc w, kt rzy zostaliwykluczeni z postępowania.
Uzasadnienie

oferta wybranego Wykonawcy uzyskaŁa największą liczbę punkt w na podstawie

Ęterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunk w zam wienia.

otrzymują:
Petra Energia Sp. z o.o.)Macierzysz, ul. Sochaczęwska 110, 05-850 ożar w
Mazowiecki
Inzynieryjno - Techniczne TELTOR-POL pÓł,Noc SA, ul.
?SnieżnaPrzedsiębio1stwo
1, 80_554 Gdarisk
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4.

ala

Warczawa

jcik, ul. sokratesa

9126g, 01-909

f,MlNA WĄPIEL$K
87-337 Wąpielsk

woi. kujawsko.pomorskie

NIP g92-149-26_92

rngr inz

Sporządził: MR

Gi:rski

