
Byczyna, dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

OŚ.271.9.3.2020.Asz 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Usługa dostawy 
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody 
użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na 
bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami”  
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedkładam 
następujące informacje.  

Dnia 24.08.2020 r. o godzinie 9:15 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym 
postępowaniu. Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę: 340.000 zł. 
Kryteria oceny ofert: 
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium  
1 Cena oferty brutto 60% 
2 Termin płatności faktury 40% 
 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
Nr 
oferty 

Firma oraz adres Wykonawcy Kryterium 1 
(w zł.) 

Kryterium 2 
(w dniach) 

1. Wood Heating Solution 
Trzemeśnia 351,  
32-425 Trzemeśnia 

 
393.231,00 

 
14 

2. QB – ENERGIA Sp. z o.o.  
Ul. Kołobrzeska 63F/7a,  
80-397 Gdańsk 

 
495.075,00 

 
21 

3. POL-BUD sp. j.  
Zbigniew Gajda, Mariusz Gajda  
ul. Czarna 14C, 95-100 Zgierz 

 
480.930,00 

 
21 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ. 
Warunki płatności: zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11: Wykonawca, 
w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 
ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

Z poważaniem  
     
        Burmistrz Byczyny  

 
                                                                                        /-/ Iwona Sobania 
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