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Znak sprawy: NAZA 3/2021        Puławy, dnia 29.01.2021 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dostawa chemii gospodarczej w 2021r. 

 

 

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 20.01.2021r. poprzez 

opublikowanie jego treści na stronie internetowej. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło  

w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 28.01.2021r. o godz. 12:10 w sali 

konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem) 

 

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 chemii gospodarczej w 2021r. 

znak sprawy NAZA 3/2021 – udział wzięli nw. Wykonawcy, tj.: 

• P.P.H.U. METRO BIS ul. Dęblińska 4c, 24-100 Puławy z ceną ofertową w wysokości 

25 928,59 złotych brutto; 

• PHU WEKTOR S.C. ul. Rusałka 12, 20-103 Lublin z ceną ofertową w wysokości 

31 336,71 złotych brutto; 

• P.H.U PAMAR ul. Lotnicza 49, 20-354 Lublin ceną ofertową w wysokości 28 758,02 

złotych brutto; 

• ANNEX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik ceną ofertową w wysokości 

32 831,17 złotych brutto; 

• ADMOR ul. Wilczyńskiego 35/1, 26-600 Radom ceną ofertową w wysokości 26 582,61 

złotych brutto; 

• SILVER CLEANT Prawiedniki ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin ceną ofertową  

w wysokości 29 080,89 złotych brutto; 

• PPHU WOLPRES PRUS&PRUS S.J. ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom z ceną ofertową 

w wysokości 25 844,48 złotych brutto; 

 

Po dokonaniu oceny formalnej ofert Zamawiający zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia 

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę PPHU WOLPRES PRUS&PRUS S.J.  

ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom z powodu niespełnienia warunków zamówienia tj. brak 

zatwierdzonego wzoru umowy. 

 

 

http://www.opec.pulawy.pl/
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WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Jednocześnie 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: 

• P.P.H.U. METRO BIS ul. Dęblińska 4c, 24-100 Puławy z ceną ofertową w wysokości 

25 928,59 złotych brutto; 

 

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

i niepodlegające odrzuceniu. 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany został przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim 

jest cena brutto oferty- 100%. 

 Ponadto OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający informuje, 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.  

 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 i zostaje przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

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

