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Baranów,  dnia 9 marca 2022 r. 

 

SG.271.1.2022 

 

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE POD NAZWĄ 

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów” 

 

Numer ogłoszenia:  2022/BZP 00032608/01/01  z dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami),  Zamawiający - Gmina Baranów 

informuje, że w  prowadzonym postępowaniu oznaczonym znakiem sprawy SG.271.1.2022  wybrano 

do realizacji zamówienia, jako oferty najkorzystniejsze w poszczególnych częściach postępowania:  

 

Część 1 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna 

ofertę nr  1 złożoną przez Wykonawcę: 

RAWICOM Spółka Akcyjna, ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn, cena brutto 175 705,50 zł 

która uzyskała łącznie 100,00 pkt (cena oferty brutto – 60,00 pkt, okres gwarancji  - 40,00 pkt). 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego zawarte  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nie podlega odrzuceniu.  Zamawiający dokonał wyboru 

oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie dwóch kryteriów oceny 

ofert określonych w SWZ, tj. cena (60% oceny) i okres gwarancji (40% oceny). Za najkorzystniejszą 

uznana została oferta nr 1, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 (60 + 40), będąc 

jednocześnie ofertą najtańszą – 175 705,50 zł. Cena oferty mieści się w środkach przeznaczonych przez 

Zamawiającego na realizację zamówienia. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres oferenta 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 

Liczba pkt. w 
kryterium 
gwarancja 

Łączna 
punktacja 

oferty 

1. 
RAWICOM Spółka Akcyjna 
ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn 

60,00 40,00 100,00 

2. 
FlexiPower Group sp. z o.o., sp.k. 
Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 

48,88 40,00 88,88 

3. 
Columbus Energy S.A. 
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków 

59,94 40,00 99,94 
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Część 2 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Śniadówka 

ofertę nr  1 złożoną przez Wykonawcę: 

RAWICOM Spółka Akcyjna, ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn, cena brutto 96 087,60 zł 

która uzyskała łącznie 100,00 pkt (cena oferty brutto – 60,00 pkt, okres gwarancji  - 40,00 pkt). 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego zawarte  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nie podlega odrzuceniu.  Zamawiający dokonał wyboru 

oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie dwóch kryteriów oceny 

ofert określonych w SWZ, tj. cena (60% oceny) i okres gwarancji (40% oceny). Za najkorzystniejszą 

uznana została oferta nr 1, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 (60 + 40), będąc 

jednocześnie ofertą najtańszą – 96 087,60 zł. Cena oferty mieści się w środkach przeznaczonych przez 

Zamawiającego na realizację zamówienia. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres oferenta 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 

Liczba pkt. w 
kryterium 
gwarancja 

Łączna 
punktacja 

oferty 

1. 
RAWICOM Spółka Akcyjna 
ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn 

60,00 40,00 100,00 

2. 
FlexiPower Group sp. z o.o., sp.k. 
Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 

47,89 40,00 87,89 

3. 
Columbus Energy S.A. 
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków 

56,09 40,00 96,09 

 

 

Część 4 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranów 

ofertę nr  2 złożoną przez Wykonawcę: 

INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, Lisów 2EA, 21-100 Lubartów, cena brutto 773 178,00 zł 

która uzyskała łącznie 100,00 pkt (cena oferty brutto – 60,00 pkt, okres gwarancji  - 40,00 pkt). 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego zawarte  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nie podlega odrzuceniu.  Zamawiający dokonał wyboru 

oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie dwóch kryteriów oceny 

ofert określonych w SWZ, tj. cena (60% oceny) i okres gwarancji (40% oceny). Za najkorzystniejszą 

uznana została oferta nr 2, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 (60 + 40), będąc 

jednocześnie ofertą najtańszą – 773 178,00 zł. Cena oferty mieści się w środkach przeznaczonych przez 

Zamawiającego na realizację zamówienia (po ich zwiększeniu). 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres oferenta 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 

Liczba pkt. w 
kryterium 
gwarancja 

Łączna 
punktacja 

oferty 

1. 
BASTEM Marcin Bastek 
Nasiadki 22c, 07-402 Lelis 

13,57 40,00 53,57 
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2. 
INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, 
Lisów 2EA, 21-100 Lubartów 

60,00 40,00 100,00 

3. 
WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp.J. 
ul. Składowa, 24-100 Puławy 

44,30 40,00 84,30 

4. 
LS COMPLEX sp. z o.o 
ul. Paganiniego 12/32, 20-850 Lublin 

38,69 40,00 78,69 

 

 

 

 

W ó j t 

 

Mirosław Roman Grzelak 

 

 

 

 


