
 

 

 
Lipno, dnia 08 marca 2022 r. 

 

PUK.341 – 01TP/2022 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, 
budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika retencyjnego oraz 
budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 poz. 1129 z późn. zm.)Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. 
informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr PUK.341-01/2022 
prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Przebudowa istniejącej stacji 
uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika 
retencyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie została 
wybrana oferta następującego Wykonawcy:  

 
INSTALCOMPACT Sp. z o. o. 

Ul. Wierzbowa 23 
62 – 080 Tarnowo Podgórne 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:   
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą 
łączną ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. Dlatego też wskazaną ofertę należy wybrać 
zgodnie z dyspozycją art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) 
 
Informacja o złożonych ofertach: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba punktów 
kryterium cena  

Liczba punktów 
termin realizacji  

Łączna liczba 
punktów 

1 
INSTALCOMPACT Sp. z o.o. 
ul. Wierzbowa 23, 62-080 
Tarnowo Podgórne 

60 40 100 

2 
METROLOG Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 97, 64-700 
Czarnków 

59,95 40 99,95 

3 
GRUPA KDM SP. Z O. O. 
UL. POŁCZYŃSKA 53, 01-336 
WARSZAWA 

Oferta niepunktowana 

 
 
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z terminami określonymi w Art. 308 ust.2 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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