
 

 

 
 

          Bytom, dnia 21 czerwca 2021 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
 

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu działając na podstawie 

art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.:„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta 

Bytom w latach 2019-2023” –  Kontrakt V – Modernizacja sieci ciepłowniczych (2021),  

nr referencyjny: TI/KV/5/04.2021 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części B 
 

CZĘŚĆ B 

 

1. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. 

 ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń 

  
Uzasadnienie prawne: 

Oferta wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wymagania określone 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.  

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 

- cena: waga 97% 

- gwarancja jakości na roboty budowlane: waga 3% 

uzyskała największą łączną ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza. 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 07.06.2021 r.  

– godz. 10.00 zostały złożone  3 oferty.  

 
 

3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z przyznaną 

    punktacją: 

 

 



2 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Punktacja w kryterium 

„Cena” [97%] 

(maksymalnie 97pkt.) 

Punktacja w kryterium 

"Gwarancja jakości na 

roboty budowlane" [3%] 

(maksymalnie 3 pkt.) 

Łączna punktacja 

(maksymalnie 100 pkt.) 

1 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 

ENERGOTERM Sp. z o.o. 

ul. Płaska 4-10,  

87-100 Toruń 

97,00 3,00 100,00 

2 

Elektrotermex Spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością  

ul. Bohaterów Westerplatte 5,  

07-410 Ostrołęka 

 

90,36 3,00 93,36 

3 
KELVIN Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 413 

43-300 Bielsko-Biała 

89,58 3,00 92,58 

 

 

 

 

        

            Z poważaniem 

 

 

 

 

 

   

                

 
                                                      ………………………………………………………………………… 

                                            Kierownik zamawiającego 

 

CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR 

DS. ROZWOJU 

PROKURENT 

Krzysztof Wójcik Sławomir Kamiński 


