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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 2: 
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załężna dł. 400 mb 

 
             Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zamówienia w zakresie zadania nr 2 złożył 
Wykonawca oferty 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: 94 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 100 
pkt. Cena oferty najkorzystniejszej: 37 729,03 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
               

• Pozostałe oferty, które podlegały ocenie w zakresie zadania nr 2: 
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: 64,00 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 70,00 pkt. Cena 
oferty: 55 413,59 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: 
62,27 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 68,27 pkt. Cena oferty: 56 955,24 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: 49,71 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 55,71 
pkt. Cena oferty: 71 351,40 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: 83,28 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 89,28 pkt. Cena 
oferty: 42 583,10 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: 52,12 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 58,12 pkt. Cena oferty: 
68 046,98 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: 69,72 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 6 pkt, łącznie 75,72 pkt. Cena oferty: 
50 870,91 zł brutto; okres gwarancji 5 lat.  
 

• Ponadto Zamawiający informuje, że: 
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 9 firmy Cent. 
Zaopatrzenia Energetyki  ELTAST Sp z o.o. ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, gdyż zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Uzasadnienie: Zamawiający pismem z dnia 
16.09.2015r. zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 9 o udzielenie wyjaśnień, w tym 



złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny w 
zakresie zadania nr 2. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 
 
         
Dziękujemy za złożenie oferty. 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawca w/w 
- Tablica ogłoszeń 
- Strona internetowa 
- a/a                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


