
GMINA ZŁOTA 
ul. Sienkiewicza 79 

28-425 Złota 
woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski 

tel. 41 3561601 fax.41 3561648 

POLSKI 
ŁAD 

   

Numer referencyjny: GPI-III-2710.7.22 
Złota, dnia 08.08.2022 r. 

wg rozdzielnika 

INFORMACJA O WYBORZE  

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, informuje, że w dniu 20.06.2022 r. 
o godz. 11:00 odbyło się  otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp"] pn. „Wymiana lamp oświetlenia drogowego 
na terenie Gminy Złota". 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił  do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 
08.08.2022 r. 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień  art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, 
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrano ofertę, 
złożoną  przez Wykonawcę: 
ELE-MAR Elektroinstalacje s. c., M. Rysiak, A. Rysiak, 27-400 Ostrowiec Św., 

która uzyskała najwyższą  liczbę  punktów: 

Numer 
oferty 

Nazwa i siedziba 
Wykonawcy 

Ilość  punktów w 
kryterium: 

cena brutto 

Ilość  punktów 
w kryterium: 

okres wydłużonej 
rękojmi i gwarancji 

jakości 

Ilość  punktów 
w kryterium: 

Aspekty 
społeczne 

Ilość  punktów 
uzyskanych 

łącznie 

2 
ELE-MAR Elektroinstalacje 
s. c., M. Rysiak, A. Rysiak, 
27-400 Ostrowiec Św 

60,00 35,00 5,00 100,00 

Pozostałe oferty oceniono następująco: 

Numer 
oferty 

Nazwa i siedziba 
Wykonawcy 

Ilość  punktów w 
kryterium: 

cena brutto 

Ilość  punktów 
w kryterium: 

okres wydłużonej 
rękojmi i gwarancji 

jakości 

Ilość  punktów 
w kryterium: 

Aspekty 
społeczne 

Ilość  punktów 
uzyskanych 

łącznie 

3 

ELEKTROTECH Ewelina 
Mucha 
Sancygniów, 28-440 
Działoszyce 

56,17 35,00 5,00 96,17 
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Zamawiający odrzuca oferty następujących Wykonawców: 

Numer 
oferty 

Nazwa i siedziba Wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia oferty 

1 Centrum Zaopatrzenia Zaoatrzenia Energetyki ELTAST 
Sp. z o. o., 26-600 Radom 

Zamawiający zgodnie z zapisami 	Rozdziału V 
ust. 11 SWZ (Przedmiotowe środki dowodowe) 
w 	celu 	potwierdzenia 	spełnienie 	przez 
Wykonawcę  warunków udziału w postepowaniu 
żądał 	złożenia 	wraz 	z 	ofertą 	następujących 
środków dowodowych: 

deklaracje CE, pełny certyfikat ENEC 
oferowanych opraw oświetleniowych 
wraz z załącznikiem i raportem badań, 

kart katalogowych zastosowanych 
opraw oświetleniowych, 

licencji/certyfikatu ENEC+ oferowanych 
opraw oświetleniowych, 

raport z badania LM80 wraz z prognozą  
TM-21 dla temperatury 55 i 85 dla diód 
stosowanych w oferowanych oprawach 

Po weryfikacji oferty wykonawcy stwierdzono, iż  
nie załączył  on do oferty: 

— 	raportu z badań  do ENEC; 

— 	raport badań  do ENEC Plus; 

Zgodnie 	z 	zapisami 	w 	SWZ 	Zamawiający 
nie przewidywał  uzupełniania przedmiotowych 
środków dowodowych. 

W związku z powyższym na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp oferta została 
odrzucona. 

4 LUG Services Sp. z o.o. 
65-127 Zielona Góra 

Zamawiający zgodnie 	z 	zapisami 	Rozdziału 
V ust. 11 SWZ (Przedmiotowe środki dowodowe) 
w 	celu 	potwierdzenia 	spełnienie 	przez 
Wykonawcę  warunków udziału w postepowaniu 
żądał 	złożenia 	wraz 	z 	ofertą 	następujących 
środków dowodowych: 

deklaracje CE, pełny certyfikat ENEC 
oferowanych opraw oświetleniowych 
wraz z załącznikiem i raportem badań, 

kart katalogowych zastosowanych opraw 
oświetleniowych, 

licencji/certyfikatu ENEC+ oferowanych 
opraw oświetleniowych, 

raport z badania LM80 wraz z prognozą  
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TM-21 dla temperatury 55 i 85 dla diód 
stosowanych w oferowanych oprawach 

Po weryfikacji oferty wykonawcy stwierdzono, iż  
nie załączył  on do oferty: 

— 	raportu z badań  do ENEC; 

— 	Licencji/certyfikatu 	ENEC 	Plus 	z 
załącznikami; 

Jednocześnie Raport z badania LM80 wraz z 
prognozą  TM-21 dla temperatury 55 i 85 dla 
diod stosowanych w oferowanych oprawach nie 
odnosi się  do temp. 55 st. C 

Zgodnie 	z 	zapisami 	w 	SWZ 	Zamawiający 
nie przewidywał  uzupełniania przedmiotowych 
środków dowodowych. 

Ponadto 	oprawa 	oświetleniowa 	uliczna 
zaoferowana 	przez 	Wykonawcę 	nie 	spełnia 
wymaganych parametrów, tj.: 

— 	Odporność  na korozję  zgodnej z testem min. 
500h wg. Normy PN-EN ISO 9227:2017-06 

— 	Współczynnik zniekształceń  

W związku z powyższym na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 2 lit. c oraz 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
oferta została odrzucona. 
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