
 

Jastrowie 11.05.2015 r.                                                                                                      

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 na sprzedaż, dostarczenie, montaż  i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym 
Urzędu Gminy i Miasta   w Jastrowiu 
 
         Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie 
 

 Na podstawie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 
kwoty 30 tys. euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), zwanej dalej Pzp, informuje, że  na zadanie I, II  dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się najniższą 
ceną. 

Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Zadanie I i II 

Nr 
oferty 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Ilość 
uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

cena - 100 % 

Streszczenie spełnienia 
warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Kolejność według 
kryterium cna 

1 2 3 4  

1 
ANIMA Mirosław Otulak 
ul. Strażacka 3 A/1    
 78-400 SZCZECINEK 

98.113 
Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta trzecia 
 w kolejności 

2 
COMSERW Adam Zdanowicz 
ul. Jana Pawła II 18/4 
78-400 SZCZECINEK 

86.666 
Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta siódma 
 w kolejności 

3 
P.P.U SEZUP Clima  
Sp. z o.o. ul. Długosza 25 
64-920 PIŁA 

88.636 
Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta szósta 
 w kolejności 

4 
INSTAL – KLIMA s. c. 
Ul. Gdańska 51 
84-240 REDA 

98.734 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta druga 
 w kolejności 

5 

KINA Instalacje Patryk 
Pieprzycki 
ul. Warcina 41 
63 - 200 JAROCIN 

100.00 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w post ępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta pierwsza  
 w kolejno ści 

6 
THERMBUD Sp z o.o. 
 ul. Sławka 38 B , 40-833 
KATOWICE 

96.534 
Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta czwarta 
 w kolejności 

7 

REFRIGO Tomasz 
Rządowski  
ul. Szczczecińska 38 
75-137 KOSZALIN 

95.121 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

Oferta piąta 
 w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert 
ustalano, iż oferta nr 5 złożona przez  KINA Instalecje Patryk Pieprzycki ul. Warcina 41  
63-200 Jarocin  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w  zapytania ofertowego i została 
oceniona jako najkorzystniejsza  w oparciu o podane   w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru. 
 
 
                                                                                                                         Piotr Wojtiuk 
                                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta  
                                                                                                                             Jastrowie 
 
 
 
 
Otrzymują/zamieszczono 
 
1. Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń 

2. Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne 


