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Znak sprawy: 1/NO/OPEC/2020       Puławy, dnia 20.05.2020 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Usługa rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):. 66.13.30.00-3  Usługi w zakresie przetwarzania  

i rozliczania. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, niepublicznego  

z zachowaniem zasad określonych Regulaminem zakupów OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Treść 

regulaminu dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl  

w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → Regulaminy. 

Ogłoszenie zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 24.04.2020r. poprzez 

opublikowanie jego treści na stronie internetowej. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło  

w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 14.05.2020r. o godz. 10:15 w sali 

konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ). 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy jako Zamawiający – zawiadamia, że w niniejszym 

postępowaniu, którego przedmiotem jest: Prowadzenie rozliczeń kosztów ogrzewania przy 

zastosowaniu podzielników elektronicznych z odczytem zdalnym. Znak sprawy 

1/NO/OPEC/2020 – udział wzięli nw. Wykonawcy, tj.: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Data złożenia 

oferty 

Cena oferty 

netto w PLN 

Cena oferty 

brutto w PLN 

1 

TECHEM Techniki 

Pomiarowe Sp. z o.o. 

Oddział w Warszawie 

Ul. Jana Olbrachta 94 

01-102 Warszawa 

12.05.2020  

L.dz. 2082 
8,62 zł 10,60 zł 

2 

APATOR Powogaz S.A. 

Ul. Kl. Janickiego 23/25 

60-542 Poznań 

13.05.2020   

L.dz. 2106 
9,40 zł 11,56 zł 

3 

ISTA Polska Sp. z o.o.  

Oddział Lublin 

Ul. Turystyczna 7 

20-207 Lublin  

14.05.2020    

L.dz. 2128 
9,50 zł 11,69 zł 

     

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej, która została złożona przez: 

• Wykonawcę: TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. oddział w Warszawie ul. Jana 

Olbrachta 94, 01-102 Warszawa z ceną ofertową w wysokości: 10,60 złotych brutto. 

  

Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki SIWZ  

i niepodlegające odrzuceniu. 

http://www.opec.pulawy.pl/


 

2 
 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany został przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim 

jest cena brutto oferty- 100%, zgodnie z zapisem z części XVII SIWZ. 

 Ponadto OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający informuje – zgodnie z Częścią 

XIX SIWZ, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta z Wykonawcą, 

którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza, po przekazaniu do publicznej 

wiadomości zawiadomienia o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.  

O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zostanie poinformowany zgodnie z warunkami SIWZ. 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej jest 

przekazane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → 

Przetargi oraz zostaje przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

 

http://www.opec.pulawy.pl/

