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WZ. 272.21.2022.w 

 
Uczestnik postępowania  

Nr WZ.272.21.2022 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie:  

Program zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów 
NATURA 2000... – etap III budynki użyteczności publicznej- IV 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 2, gdzie kryteriami oceny ofert są: 
cena- 60 %, gwarancja i rękojmia - 40 %, za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta: 

Dla Części nr 1 zamówienia: FIRMA BUDOWLANA ROBERT LICHOSYT , UL. 
PRZEMYSŁOWA 10, 34-200 SUCHA BESKIDZKA - przyznana punktacja za cenę-  60 
punktów; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta 
we wszystkich kryteriach 100 punktów- dla w/w części; 

Dla Części nr 2 zamówienia: FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 
Pabianice - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za gwarancję i 
rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów- dla w/w 
części. 

 

W/w Wykonawcy dla wskazanych części złożyli niepodlegającą odrzuceniu oferty, które 
spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały 100 
punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert 
w postępowaniu dla danej części. Wykonawcy wykazali  spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

W zakresie Części nr 1:  

1. PPHU Porębski, Świniarsko 70, 33 – 395 Chełmiec - przyznana punktacja za cenę-  59,88 
punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta 
we wszystkich kryteriach 99,88 punktu; 

2. GLOBAL SERWIS Group Łukasz Zdebski, Centrum D 5/4, 31-933 Kraków - przyznana 
punktacja za cenę-  55,09 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 0 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 55,09 punktu; 

 
W zakresie Części nr 2:  

1. Heliosenergia.pl Sp. z O.O., ul. Rzemieślnicza 5, 43-300 Bielsko-Biała - przyznana punktacja 
za cenę-  52,88 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 92,88 punktu; 
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2. Firma Handlowo- Usługowa „BOGMARG”, Maria Suder, 32-406 Zakliczyn, ul. Pakuz 44 - 
przyznana punktacja za cenę-  52,87 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 
punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 92,87 punktu; 

3. ATALP Krzysztof Plata, Moszczenica Niżna 1, 33-340 Stary Sącz - przyznana punktacja za 
cenę-  56,79 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 96,79 punktu; 

4. PPHU Porębski, Świniarsko 70, 33 – 395 Chełmiec  - przyznana punktacja za cenę-  55,07 
punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta 
we wszystkich kryteriach 95,07 punktu; 
 

 
 

Podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego nastąpi nie wcześniej niż w terminie 5 dni od 

przesłania niniejszego zawiadomienia.  

Termin podpisania umów zostanie podany w odrębnym piśmie. 

 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


