
 
IGP.271.11.3.2011                                                         Iłża, dnia 10.05.2011r. 
 
 

 
Zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z  2010 r. nr 113 poz. 

759/ zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn. 
„Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni 
o mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych  
o mocy 0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ” dokonano wyboru oferty  nr 2  
złożonej przez firmę: 

 
PPUH RAPID Sp. z o.o., 21 – 500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 za cenę brutto 
3 038 100,00 zł 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – 
cena 100%. 

 
 Informacja na temat wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznanej ilości punktów  
w kryterium: cena ofertowa: 

Nr 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy 

Liczba punktów 
przyznanych w 

kryterium „cena” 
1 Firma MAK Handel - Produkcja - Usługi Henryk Chochołowski, 75-229 

Koszalin, ul. Wydmowa 19 za cenę brutto 3 209 502,89 zł 95 

2 PPUH RAPID Sp. z o.o., 21 – 500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 za cenę 
brutto 3 038 100,00 zł;  100 

3 Skorut Import Eksport Sp. z o.o., 32 - 400 Myślenice, ul. Wybickiego 71  
za cenę brutto 3 505 500,00 zł  87 

4 ECO – THERM Sp. z o.o., 99 - 400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 za 
cenę brutto 3 219 500,52 zł; 94 

5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ZAMBET SA, 06 - 100 
Pułtusk, Al. Wojska Polskiego 52 A za cenę brutto 3 437 850,00 zł; - 

  
W postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 /nie wykazali spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu – kolektory słoneczne nie spełniają wymagań projektowych oraz SIWZ/ 
została wykluczona Oferta nr 5-  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ZAMBET SA, 06 - 
100 Pułtusk, Al. Wojska Polskiego 52 A. 

 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 /jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3/ została odrzucona Oferta nr 5-  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ZAMBET SA, 06 - 100 Pułtusk, Al. Wojska Polskiego 
52 A.  

 
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.   

„Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o 
mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych o mocy 
0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ” może zostać zawarta w dniu 17.05.2011r. 
           
          Burmistrz 
 
                        Andrzej Moskwa 


