
 

Projekt pn.: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła  w Gminie Opoczno 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  1 | S t r o n a  
 

 
Opoczno, dnia 14.03.2023 r.  

 
Znak sprawy: ZP.271.46.2022 

 
-STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA- 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn.:  

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni 
gazowych dla budynków użyteczności publicznej” 

 
            INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Zamawiający – Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, działając 
na podstawie art.  253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwanej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  
bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.:  
 

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla budynków 
użyteczności publicznej” 

 
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w SWZ jest oferta Nr 1 złożona 
przez Wykonawcę:  

Eko-Serwis Technika Grzewcza 
Beata Forczmanowicz 
ul. Mireckiego 27 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Cena ofertowa brutto:  467 583,27 zł  

Uzasadnienie wyboru: 
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Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykluczeniu z udziału  
w postępowaniu. 

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający informuje  
o Wykonawcach,  którzy  złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom, w każdym  kryterium 
oceny ofert i łącznej punktacji: 

Nr 
oferty 

Nazwa 
i adres Wykonawcy 

 

Ilość 
przyznanych 

pkt 
w zakresie 
kryterium 
Ceny (60) 

[zł brutto](C) 

Ilość 
przyznanych 

pkt w zakresie 
kryterium 

czas reakcji na 
zgłoszoną awarię 
na wezwanie (T) 

(30) 

Ilość 
przyznanych 

pkt w 
zakresie 

kryterium 
długość  
okresu 

gwarancji (G) 
(10) 

 
Łączna  ilość 

punktów  
w ramach 

wszystkich 
kryteriów 

 
Kolejność 

ofert  
wg przyznanej 

punktacji 

1 

Przedsiębiorstwo  
Instalacyjno-
Budowlane INSBUD 
Krzesińscy Sp. j. 
ul. Kozietulskiego 40 
96-100 Skierniewice 
 

„Oferta odrzucona  
– nie podlega ocenie” 

 
 

2 

SANITERM  
Radosław Zając 
ul. Plac Wolności 19 
21-311 Komarówka 
Podlaska 

„Oferta odrzucona  
– nie podlega ocenie” 

 
 

3 

Firma 
Wielobranżowa 
MAT-INSTAL 
Grażyna Grałek 
ul. Małachowskiego 
31 
26-300 Opoczno 
 

„Oferta odrzucona  
– nie podlega ocenie” 

 
 

4 
Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe  

( 56,04 pkt )  
500 610,00 

zł  

(30,00 pkt) 
1-24 godzin 

(10,00 pkt ) 
66 m-cy 

94,04 pkt  
II  

miejsce 
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„TEBAR” Spółka 
jawna 
Wiesław Baran, 
Czesław Baran 
ul. Stanisława 
Moniuszki 17 
26-300 Opoczno 
 

5 

Eko-Serwis Technika 
Grzewcza 
Beata 
Forczmanowicz  
ul. Mireckiego 27 
97-200 Tomaszów 
Mazowiecki 

( 60,00 pkt )  
467 583,27 

zł  

(30,00 pkt) 
1-24 godzin 

(10,00 pkt ) 
66 m-cy 

100,00 pkt  
I  

miejsce 

 
                        ZATWIERDZAM: 
 
 
 

BURMISTRZ OPOCZNA 

(…) DARIUSZ KOSNO  
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