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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A 
i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku” – 
postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ. 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, 
że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejsza, 
została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j., 
ul. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Wykonawcę ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j. spełniła wszystkie 
wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie ustanowionych 
kryteriów oceny ofert, zgodnie z oceną przedstawioną w poniższej tabeli, oferta uzyskała 
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu - tj. 100,00 punktów.  

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały oferty przez nw. 
Wykonawców: 

1. ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j., ul. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin. 
2. Pro-form Daniel Flisek, Gończyce 103A, 08-460 Sobolew. 
3. EL-CORP Sp. z o.o., ul. Czarnocińska 31,03-110 Warszawa. 
4. WIBAR-Instalacje Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bernardyńska 23/62, 02-904 Warszawa. 

 
Ocena ofert w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco: 

 

Oferta 
nr 

Wykonawca 
Cena 

 – waga 59% 

Termin 
zakończenia 

robót i zgłoszenia 
ich do odbioru – 

waga 3% 

Wydłużenie okresu 
gwarancji – waga 

38% 

Łączna 
punktacja 

1 

 
 

ELINSTAL Łapkiewicz  
i Syn Sp. j. 
ul. Krasińskiego 93 
05-080 Izabelin 

59 
(Wykonawca 

zaoferował cenę 
oferty 

1 262 102,35 zł 
brutto)* 

3 
(Wykonawca 

zaoferował termin 
zakończenia robót 
i zgłoszenia ich do 

odbioru: 90 dni 
kalendarzowych) 

38 
(Wykonawca 
zaoferował  

okres gwarancji od 
dnia podpisania 

końcowego protokołu 
odbioru bez 

zastrzeżeń: 60 
miesięcy 

kalendarzowych) 

100 



 Strona 2 z 2 

4 

WIBAR-Instalacje  
Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Bernardyńska 23/62 
02-904 Warszawa 

42,30 
(Wykonawca 

zaoferował cenę 
oferty 

1 760 565,09 zł 
brutto)* 

0,15 
(Wykonawca 

zaoferował termin 
zakończenia robót 
i zgłoszenia ich do 

odbioru:109 dni 
kalendarzowych) 

38 
(Wykonawca 
zaoferował  

okres gwarancji od 
dnia podpisania 

końcowego protokołu 
odbioru bez 

zastrzeżeń: 60 
miesięcy 

kalendarzowych) 

80,45 

*) cena oferty po poprawie omyłek 

 


