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Oleśnica, dnia 31.05.2021 r. 

Gmina Oleśnica 

ul. Nadstawie 1 

28-220 Oleśnica 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
I N F O R M A C J A   O   W Y N I K A C H  

 

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, zwana dalej Zamawiającym 
informuje, że w dniu 22.03.2021 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”. W postępowaniu wpłynęło 5 
ofert. 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które 

zakończono w dniu 31.05.2021 r. o godz. 9:00. 

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej 

ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył 

Wykonawca: 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Ilość punktów  

w kryterium cena 

brutto 

Ilość punktów  

w kryterium okres 

udzielonej rękojmi i 

gwarancji 

Ilość 

punktów 

łącznie 

4 
LUG Services Sp. z o.o. 

ul. Gorzowska 11 
65-127 Zielona Góra 

60 40 100 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco: 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Ilość punktów  

w kryterium cena 

brutto 

Ilość punktów  

w kryterium okres 

udzielonej rękojmi i 

gwarancji 

Ilość 

punktów 

łącznie 

1 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki 
ELTAST Sp. z o. o 

ul. Toruńska 9 
26-600 Radom 

58,08 40 98,08 

 

Zamawiający odrzuca z postępowania oferty następujących wykonawców: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz 

adres wykonawcy 

Powód odrzucenia oferty 

2 

Zakład Instalatorstwa 
Elektrycznego 

i Telekomunikacyjnego 
Józef Wieloch 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 

ust. 2 ustawy w dniu 13.05.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
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ul. Ludwika Waryńskiego 24 
28-100 Busko-Zdrój 

związania ofertą. 

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. 

3 
SPIE Elbud Gdańsk S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 87 

80-557 Gdańsk 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 

ust. 2 ustawy w dniu 13.05.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. 

5 

TAURON Nowe Technologie 
S.A. 

Pl. Powstańców Śląskich 20 
53-314 Wrocław 

 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 

ust. 2 ustawy w dniu 13.05.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. 

 

 

 

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  
         /-/ mgr Leszek Juda 

 


