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Znak sprawy: TP/POIS/02/030/2020       Puławy, dnia 03.07.2020 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – WYBÓR OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dostawa zaworów kulowych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła 

poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych 

i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy”. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

42131260-6- Zawory kulowe 

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu pn.:  „Poprawa 

efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę  

i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów 

grupowych w mieście Puławy”(Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  

w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0028/19. 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w § 5 Regulaminu wewnętrznych procedur zawierania 

umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez 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 24.06.2020r. poprzez 

opublikowanie jego treści na stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod adresem: www.bazakonkurencyjności.gov.pl .Publiczne 

otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 02.07.2020r. o godz. 

12:10 w sali konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i SWZ). 

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: Dostawa zaworów kulowych w ramach projektu pn.: 

„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, 

przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca 

likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy” znak sprawy TP/POIS/02/030/2020 – oferty 

złożyli nw. Wykonawcy, tj.: 

• EFAR ARMATURA INSTALACYJNA ul. Gołężycka 27, 61-357 Poznań z ceną 

ofertową w wysokości: 5 420,99 zł brutto; 

• Globtos Sp. z o.o. ul. Legnicka 60d, 54-204 Wrocław z ceną ofertową w wysokości: 

4 276,71 zł brutto; 

• HAP ARMATURA ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy z ceną ofertową w wysokości: 

5 733,44 zł brutto; 

• EUROTERM Sp. z o.o. Ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl z ceną ofertową w 

wysokości: 9 561,33 zł brutto; 

• AHS MEGAZEC Sp. J. Ul. Mohna 59/61, 87-100 Toruń z ceną ofertową w wysokości: 

5 183,84 zł brutto. 

http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/
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WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Po dokonaniu oceny formalnej ofert Zamawiający zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia 

Zamawiający wybiera ofertę która została złożona przez firmę: 

• Globtos Sp. z o.o. ul. Legnicka 60d, 54-204 Wrocław z ceną ofertową w wysokości:  

4 276,71 zł brutto zgodnie z kryteriami oceny ofert (Część XI SWZ). 

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

i niepodlegające odrzuceniu. 

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

SWZ, 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 SWZ. 

 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 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod 

adresem: www.bazakonkurencyjności.gov.pl a także zostaje przekazana Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty. 

 

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