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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: 

„Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” – część I.  

 

Do realizacji zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HYDRO-MET Sp. z o.o. 

Futoma 750D, 36-030 Błażowa. 

 
Punkty przyznane Wykonawcy w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
1. Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga kryterium 60% - 140.400,00 zł 

- 60 pkt. 
2. Okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane ekogroszkiem – waga kryterium 20% 

-  69 miesięcy - 20 pkt. 
3. Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne – waga kryterium 20% - 69 miesięcy - 

20 pkt. 
 
UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zamawiający, najpierw dokonał oceny złożonej oferty, a następnie zbadał, czy Wykonawca, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił kryteria oceny ofert tj.: 
1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 

przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

                    cena oferty najtańszej 
C = ------------------------------- × 100 × 60% 

    cena oferty badanej 
gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

2) Okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane ekogroszkiem i zasobniki 

ciepłej wody (K) – 20% 

Wymagany minimalny okres gwarancji – 5 lat 

 minimum 60 miesięcy                               –   0 pkt 

 od 61 do 64 miesięcy   – 10 pkt 

 od 65 do 68 miesięcy   – 15 pkt 

 od 69 do 72 miesięcy   – 20 pkt 

3) Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne (R) – 20% 

 minimum 60 miesięcy                               –   0 pkt 

 od 61 do 64 miesięcy   – 10 pkt 
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 od 65 do 68 miesięcy   – 15 pkt 

 od 69 do 72 miesięcy   – 20 pkt 

Minimalny okres gwarancji (K) i (R) wynosi 60 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

czasu krótszego niż 60 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. 

W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 

Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów 

w tym kryterium. 

W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 72 miesiące, Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: 

Punkty suma = P(C) + P(K) + P(R). 

Uzasadnienie prawne: 
Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w SIWZ. 
Na powyższą czynność Zamawiającego, Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Pzp. 
 
 
 
 

 

w z. PREZYDENTA MIASTA 

                     (-) 

     mgr Bogusław Świeży 

      Zastępca Prezydenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wykonawca. 

2. Strona internetowa. 

3. ZP – a/a  


