
 

Wójt Gminy Lutocin    Lutocin, dnia 30-07-2013 
ul. Poniatowskiego 1 
09-317 Lutocin 

 
 

BDK.271.4.2013 
 
Dot.   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont 

kotłowni w budynku Gimnazjum w Lutocinie i w budynku Szkoły Podstawowej w Lutocinie " 

 
 ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

 Gmina Lutocin, działając zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont kotłowni w budynku 
Gimnazjum w Lutocinie i w budynku Szkoły Podstawowej w Lutocinie” 
 

Wybrano ofertę Firmy:   

EKO-INSTAL Michał Wiśniewski,        

  87-335 Świedziebnia 57   
 

za cenę brutto:    94.915,43  zł  brutto    

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych groszy czterdzieści trzy) 

 

Uzasadnienie wyboru 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Cena oferty była najkorzystniejsza z zaoferowanych. 
 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
 

1. Instalatorstwo Sanitarne Stefan Wilamowski, ul. Sienkiewicza 7/32, 87-400 Golub - Dobrzyń 
  zaoferowana cena brutto – 152 520,00 zł, liczba punktów w kryterium cena –   ----- 

2. EKSPLOTERM  Sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, 

zaoferowana cena brutto – 503 948,71 zł brutto, liczba punktów w kryterium cena – 18,83 

3. P.H.P.U. „GIZEX” Sp. z o.o., Korzkwy 30B, 63-300 Pleszew 

zaoferowana cena brutto – 121 618,56 zł, liczba punktów w kryterium cena –  78,04 

4. Firma Techniczno–Handlowa „SAN-BUD” Marek Gorzelany, ul. Instalatorów 3, 09-200 Sierpc, 

zaoferowana cena brutto – 140 448,78 zł, liczba punktów w kryterium cena – 67,58 

5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Maciej Kasperkiewicz,  

ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica 

zaoferowana cena brutto – 162 099,31 zł, liczba punktów w kryterium cena – 58,55 

6. EKO-INSTAL Michał Wiśniewski, 87-335 Świedziebnia 57   

zaoferowana cena brutto – 94 915,43 zł, liczba punktów w kryterium cena – 100,00 

 
 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
 

Odrzucono ofertę nr 1 - Instalatorstwo Sanitarne Stefan Wilamowski,  

ul. Sienkiewicza 7/32, 87-400 Golub – Dobrzyń 
 

 Oferta wykonawcy została odrzucona na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ nie zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – w złożonej ofercie nie został 
załączony kosztorys ofertowy oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
 

 

 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 

 

 Planowany termin podpisania umowy określa się na dzień   6 sierpnia  2013 roku. 

 
Wójt Gminy Lutocin 

 

/-/ lek. wet. Ryszard Gałka 


