
otwock, dnia 4ł.O1zozo r.
Zamawiający:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Andriollego 64,05-400 Otwock
ZP .27 t.4.20ż0.ozEc

Strona i nternetowa Za mawiającego

ZAWIADOMlENlE O WYBORZE NAJKORZYSTN!EJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonanie robot budowlanych w zakresie wymiany
oświetIenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła
Podstawowa nr 5 przy ul. Ambasadorskiej 1, Szkoła Podstawowa nr L2 przy ul. Andriollego
76", N r referencyjny ZP .ż7 !.4.żO20.0ZEC

Zamawiający, Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o. o. w Otwocku ul. Andriollego 64,
dzlałając na podstawie art. 92 ust. ]. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z dnia 20t9 r. poz. 1843) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym
pn.:,,Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego w
następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy u].

Ambasadorskiej L, Szkota Podstawowa nr L2 przy ul. AndriolIego 76", Nr referencyjny
ZP.27L.4.2020.ozEC

Wybrano ofertę nr t złożoną przez:

"EL-SAD" Spółka Jawna USŁUGt ELEKTRoENERGETYCZNE l oGÓLNoBUDoWLANE
Wiesław i Arkadiusz Sadowscy,
05-402 Otwock ul. Zielna 2c
Łączna cena ofertowa brutto : 2L5.250,00 zl,
Okres gwarancji: 60 miesięcy,
Termin wykonania: 45 dni.

uzasadnienie:
Wybrany Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą
odrzuceniu.

lnformacja zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Streszczenie oceny i porownania ofert.
Porównania w kryterium cena dokonano w8.wzoru: najtańsza cena oferty podzielona przez
cenę brutto badanej oferty pomnożone przez wagę kryterium.
Porównania w kryterium okres gwarancji dokonano w8. wzoru: okres gwarancji oferty
badanej podzielony przez najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu pomnozony przezwagę kryterium.
Porównania w kryterium termin wykonania dokonano w8. wzoru: termin najszybszego
wykonania robót podzielony przez termin wykonania robót z badanej oferty pomnozony
przezwagę kryterium.



Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Łączna cena
ofertowa brutto

Okres
gwarancji

Termin
wykonania

Suma
punktów

L

"EL-SAD" Spółka Jawna
USŁUG l ELEKTROEN ERG ETYCZN E

l OGOLNOBUDOWLANE
Wiesław i Arkadiusz Sadowscy,
05-402 Otwock ul. Zielna 2c

65,00 pkt 15,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt


