
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

N Z - 2 4 2 - 2 4 . 9 / 2019 Ciechanów, dn. 17.01.2020r. 

Informacja o wyborze najlcorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego 

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., działając na podstawie 
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych, informuje o rozstrzygnięciu postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo 
gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego P E C w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" i wyborze zgodnie z 
określonym w SIWZ kryterium oceny ofert, ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Eneria Sp. z o.o 
Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki, ul. Modlińska 11 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru: złożona przez Wykonawcę oferta nie podlega 
odrzuceniu i spełnia wymagania określone w SIWZ. 
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ. 

2. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła tylko I oferta, w związku z tym Zamawiający 
przeprowadził negocjacje oferty złożonej przez: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy Cena oferty brutto zł 

Liczba 
przyznanych 

punktów 

1. 

Eneria Sp. z o.o, 
ul. Modlińska 11 

Izabelin-
Dziekanówek, 

05-092 Łomianki 

Etap projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę - 150 636,00 
Etap wykonawczy - 15 063 805,00 
Serwis gwarancyjny 43 000 mth lub 63 miesiące od odbioru 
końcowego - 4 407 000,00 
Sprawność całkowita 1 MWe - 86,9% 
Sprawność całkowita 1,86 MWe - 87,2% 

100 

z poważaniem 

a Telefon (23)672-33-58 Fax (23)672-21-60 
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl 
www.pecciechanow.pl 
NIP 566-000-52-65 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zl 

NO 
SMOG 
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