
 

 
 

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa „IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”,  

Działanie: 4.1. „Odnawialne źródła energii”, Poddziałanie: 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”. 

Kalety, dnia 29 marca 2022 roku 

 

Znak postępowania: ZBM.271.02.2022                            

                             

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety 
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na.: „Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście 

Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii", została wybrana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

PS Instalacje s.c. 
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 206 

 

Uzasadnienie: 

Niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz otrzymała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny 

ofert zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.: 100 pkt. 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa oraz adres wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

„cena” [pkt] 

Ilość punktów w 

kryterium „okres 

gwarancji” [pkt] 

Łączna 

punktacja [pkt] 

1. 
F.U.H. Tomasz Rapcinski 

42-660 Kalety, ul. Rymera 21 
55,02 40,00 95,02 

2. 
Vatra Spółka Akcyjna 
32-080 Zabierzów, ul. Nad Wodą 54 

54,93 40,00 94,93 

3. 
PS Instalacje s.c. 
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 206 

60,00 40,00 100,00 

4. 
Hydratec Sp. z o.o. 
15-166 Białystok, ul. Radziwonika 12 

51,92 40,00 91,92 

 

 
 

 Tomasz Galios 
 

                                                                                                        z-ca burmistrza Miasta Kalety 
                        ……………….…………………………..  

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub innej osoby upoważnionej) 
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