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PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA nr 25/2012 

                                                      
1. Przedmiot zamówienia. 
 
Wykonanie przebudowy sieci biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu zgodnie z regulaminem obowiązującym u Zamawiającego. 
 
3. Dane dotyczące złożonych ofert. 
W trakcie prowadzenia postępowania zmieniona została data składania i otwarcia ofert: termin 13.12.2012r. 
został zmieniony na dzień 17.12.2012r.  
Do dnia 17.12.2012r, tj. terminu składania ofert, złożono 2 (dwie) oferty.  
 
Lista ofert - informacje dotyczące nazwy i adresu oferentów oraz daty złożenia 
ofert (nazwa, adres, data złożenia). 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Data 

1 Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 23 17.12.2012r. 

2 P.P-U-H. Lebex, inż. Leszek Beniuk 
43-300 Bielsko-Biała, ul. 

Komorowicka 43 a 
17.12.2012r. 

 
Do otwarcia zostały dopuszczone wszystkie złożone oferty. 
 
4. Protokół z otwierania ofert. 
 
Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 17.12.2012r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego: 
 
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.                                    
42-400 Zawiercie   ul. 11 LISTOPADA 2  
 
Osoby po stronie Zamawiającego złożyły oświadczenia o niepodleganiu wyłączenia z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia . 
Podczas otwierania ofert obecna była osoba reprezentująca firmę P.P-U-H. Lebex, co potwierdzone zostało 
wpisem w/w osoby na listę obecności. 
 
5. Badanie ofert w niejawnej części pracy komisji. 
 
Na podstawie badania ofert stwierdzono, że złożone oferty spełniają warunki wymagane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
6. Ocena ofert i sposób punktowania wg przyjętych kryteriów. 
Ocena ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 
 



Zawiercie 17.12.2012r. 

 
 

Nazwa kryterium Waga/znaczenie  
 

Cena 
 

100 % 
   

Wygrywa oferta z najniższą ceną 
 

Zbiorcze zestawienie ofert (nazwa, adres, cena, uwagi). 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa 
brutto 

Uwagi 

1 Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. 788 212,54zł  
2 P.P-U-H. Lebex, inż. Leszek Beniuk 583 020,00zł  

 
 
 
Komisja Przetargowa wnosi do Kierownika Zamawiającego o wybranie, jako najkorzystniejszej, oferty firmy:  

                        
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lebex inż. Leszek Beniuk, 43-300 Bielsko-Biała,  
ul. Komorowicka 43a 
 
 
 


