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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do obsługi stanowisk energetyki 

odnawialnej”  

 Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, działając na podstawie pkt. 

13 rozdziału VIII  Opis Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do 

obsługi stanowisk energetyki odnawialnej” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę 

nr 1 złożoną przez  Hydroskład - grupa SBS, Czesław Wójcicki, ul Sarańska 5A; 98 – 

200 Sieradz  

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę 

punktów:   

 - kryterium wyboru jakim była cena 100% ilość punktów: 100; 

Łączna suma punktów 100,00 . 

 Oferty ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w OWZ, tj. cena (waga 100%), Wykonawca spełnia  wszystkie 

warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w 

wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.  

 Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty: :  

- Oferta nr 1 – Hydroskład - grupa SBS, Czesław Wójcicki, ul Sarańska 5A; 98 – 200 

Sieradz , oferta uzyskała następującą ilość punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 100% ilość punktów: 100,00; 

Łączna suma punktów 100; 

- Oferta nr 2 – TECH-GAZ, Sp.z.o.o. ul Polskiej Organizacji Wojskowej 20, 98 – 200 

Sieradz. oferta uzyskała następującą ilość punktów: 



 

 - kryterium wyboru jakim była cena 100% ilość punktów: 78,89 
Łączna suma punktów 78,89. 
 
1) - Oferta nr 3 – PPHU INSTAL-BUD  Polskiej Organizacji Wojskowej 23, 98-200 

Sieradz. 

. oferta uzyskała następującą ilość punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 100% ilość punktów: 58,99 
Łączna suma punktów 58,99. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Hydroskład - grupa SBS, Czesław Wójcicki, ul Sarańska 5A; 98 – 200 Sieradz  
2) PPHU INSTAL-BUD Polskiej Organizacji Wojskowej 23, 98-200 Sieradz. 
3) TECH-GAZ, Sp.z.o.o. ul Polskiej Organizacji Wojskowej 20, 98 – 200 Sieradz   
 
 


