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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawę energii cieplnej do Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku  wraz  z  modernizacją  istniejącej  kotłowni  i  zewnętrznej  sieci  ciepłowniczej, 
opublikowany  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii  Europejskiej  w  dniu 
11.03.2016 pod nr  2016/S 050 – 082602

1. Informujemy,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony 
z postępowania.

2. Oferta Wykonawcy Krodomex Sp. z o.  o.  z siedzibą ul.  Szczepankowo 134, 61 – 313 Poznań,  
została odrzucona.

3. Informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w przypadku gdy zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, Zamawiający zawrze 
umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia, albo 15 dni – jeżeli  zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień,  
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust 8.

4. Po czasie określonym w punkcie poprzednim, Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy dwa 
egzemplarze podpisanej umowy, z których jeden po uzupełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę 
prosimy odesłać na adres Zamawiającego.

5. Na  podstawie  art. 27  ust. 2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  prosimy  o  niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

6. W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienia ofert Wykonawców oraz oceny punktowe tych ofert w  
zastosowanych kryteriach : „cena”, ,,wydłużony termin płatności''.

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Cena Wydłużony termin 

płatności Liczba punktów

1 Energia Polska S.A. ul. Karłowicza 9 lok. 1, 
02-501 Warszawa 94,69 pkt 1,11 pkt 95,8 pkt

2 RenCraft Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 94c, 
85-027 Bydgoszcz 98 pkt 2 pkt 100 pkt

3 Krodomex Sp. z o. o., ul. Szczepankowo 134, 
61 – 313 Poznań Oferta odrzucona

Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta Wykonawcy RenCraft Sp. z o. o. z siedzibą 
ul.  Jagiellońska  94c,  85-027  Bydgoszcz.  Oferta  uzyskała  największą  ilość  punktów  w  obu 
ocenianych kryteriach i maksymalną ocenę łączną 100 pkt. Oferta zawiera cenę wyższą niż kwota, 
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.  Zamawiający 
zwiększa kwotę, którą przeznacza na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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