
Lubartów, dnia 14  marca 2022 r. 

MOSiR.221.2.2022 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty najkorzystniejszej  

 Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamiam, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Lubartowie, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ww. ustawy na „Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż  powietrznych pomp ciepła do podgrzania wody basenowej i użytkowej dla 
potrzeb basenu MOSiR Lubartów” jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, została 
wybrana oferta nr 2 złożona przez: Adviser Solutions Polska Sp. zo.o.; ul. Zana 11 a, 20-601 Lublin. 
 

Uzasadnienie 

W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert złożone zostało 5 nw. ofert: 
Oferta nr 1:  Paweł Rusinowski; ul. Sadowa 1; 07-410 Ostrołęka; cena brutto: 773 301,00 zł.; okres 
gwarancji jakości – pompy ciepła: 8 lat, prace instalacyjne: 7 lat; 
Oferta nr 2: Adviser Solutions Polska Sp. zo.o.; ul. Zana 11 a, 20-601 Lublin; cena brutto – 287 859,76 
zł.; okres gwarancji jakości – pompy ciepła: 5 lat , prace instalacyjne: 5 lat;  
Oferta nr 3: Hydratec Sp. z o.o.; ul. Radziwonika 12, 15-166 Białystok; cena brutto – 289 000,00 zł.; 
okres gwarancji jakości – pompy ciepła: 3 lata , prace instalacyjne:7 lat;  
Oferta nr 4: Ekologika Sp. z o.o.; ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca; cena brutto – 776 556,81 zł.; okres 
gwarancji jakości – pompy ciepła: 8 lat , prace instalacyjne: 7 lat; 
Oferta nr 5: P.H.U.P. „ KONCEPT” Janusz Kawka; ul. Sidorska 123, 21-500 Biała Podlaska; cena brutto – 
249 999,01; okres gwarancji jakości – pompy ciepła: 5 lat , prace instalacyjne: 5 lat. 
 
W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami ustalonymi w SWZ oferty te uzyskały 
następującą liczbę punktów: 
1) oferta nr 1 – odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, jako niezgodna  
z przepisami ustawy. 
2) oferta nr 2  
- w kryterium „cena”: 60,00 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancji i jakości – pompy ciepła”: 12,00 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancji i jakości – prace instalacyjne”: 6,00 pkt, 
- razem: 78,00 pkt; 
3) oferta nr 3  
- w kryterium „cena”: 59,76 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancji i jakości – pompy ciepła”: 0,00 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancji i jakości – prace instalacyjne”: 10,00 pkt, 
- razem: 69,76 pkt; 
4) Oferta nr 4 
- w kryterium „cena”: 22,26 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancji i jakości – pompy ciepła”: 30,00 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancji i jakości – prace instalacyjne”: 10,00 pkt, 
- razem: 62,26 pkt; 
5) Oferta nr 5 - odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, jako niezgodna  
z przepisami ustawy. 



 
Oferta nr 2 uzyskała największą liczbę punktów – 78,00. 
Wykonawca, który złożył ww. ofertę został wezwany do złożenia dokumentów i wyjaśnienia.  
W oparciu o złożone dokumenty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca spełniania warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. 
Mając powyższe na uwadze za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
wybrał ofertę nr 2. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, uzyskała największą liczbę punktów,  
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

 
 
 
Aneta Symbor 
            /-/ 
Dyrektor MOSiR 

 
 
 
Otrzymują:  
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, 
2. A/a  
 

 


