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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   
 
             Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 07.09.2015r. o 
godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:  Budowę oświetlenia  
ulicznego w Gminie Opoczno w podziale na 2 zadania: 
Zadanie nr 1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Opoczno ul Przemysłowa  dł.1230 mb 
Zadanie nr 2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załężna dł. 400 mb 
 
 

W zakresie zadania nr 1:  
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Opoczno ul Przemysłowa  dł.1230 mb 

 
             Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zamówienia w zakresie zadania nr 1 złożył 
Wykonawca oferty nr 4 - PPHU INSTALPIOTR , Piotr Pruszyński, ul. Kolejowa 8/36; 62-
600 Koło. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wykonawca otrzymał: w kryterium - cena: 94 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 100 
pkt. Cena oferty najkorzystniejszej: 198 339,52 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
 

• Pozostałe oferty, które podlegały ocenie w zakresie zadania nr 1: 
Oferta nr 1 – Z. E. ELEKTOMECH Sp. z o.o., ul. Wiatraczna 15, 97-300 Piotrków Tryb.. Na 
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium cena: 68,39 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 74,39 pkt. Cena 
oferty: 272 612,24 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 2 – ETEC Sp. z o. o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz. Na podstawie kryteriów 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w kryterium cena: 
81,72 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 87,72 pkt. Cena oferty: 228 153,41 zł brutto; 
okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 3 – ADA – LIGHT Sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. Na podstawie 
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w 
kryterium cena: 83,91 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 89,91 pkt. Cena oferty: 
222 194,75 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 5 – PKP ENERGETYKA S.A, Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-
502 Kielce. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wykonawca otrzymał: w kryterium cena: 72,54 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 78,54 
pkt. Cena oferty: 257 028,13 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 6 – Zakład Robót Elektrycznych E. Ziębicki, Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica.  Na 
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium cena: 85,52 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 91,52 pkt. Cena 
oferty: 218 008,45 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 7 – ELEKTROPAT T. Patyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 26-300 Opoczno. Na 
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium cena: 91,77 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 97,77 pkt. Cena 
oferty: 203 154,92 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 8 – Z.U-H Pro – Mar, M. Ptak, ul. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie. Na podstawie 
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w 
kryterium cena: 70,05 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 76,05 pkt. Cena oferty: 
266 151,91 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 9 – Cent. Zaopatrzenia Energetyki  ELTAST Sp z o.o. ul. Toruńska 9, 26-600 Radom. 
Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 



otrzymał: w kryterium cena: 88,01 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 94,01 pkt. Cena 
oferty: 211 845,53 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 10 – Ceramika Serwis Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno. Na podstawie 
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w 
kryterium cena: 70,53 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 76,53 pkt. Cena oferty: 
264 323,70 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
Oferta nr 11 – Usługi Elektr. ELGAN, ul. Zielona 97, 97-200 Tomaszów Maz.. Na podstawie 
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w 
kryterium cena: 86,62 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 92,62 pkt. Cena oferty: 
215 237,70 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
 
 
Dziękujemy za złożenie oferty. 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawca w/w 
- Tablica ogłoszeń 
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