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Zawiadomienie 
o wyborze oferty 

 

                  Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych: 

„Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia mniejszej niż 30,0 tys. 

euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) – art.4 ust.8 ustawy, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę  złożoną przez: 

ANIMA Mirosław Otulak 

ul. Strażacka 3a/1, 78-400 Szczecinek 
 

3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert: 

1. Hamlet Mkrtchyan „SASUN” 

ul. B. Krzywoustego 9,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 41,80 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 4,49 pkt 

c) okres gwarancji: 6,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 62,29 pkt 

2. ANIMA Mirosław Otulak 

ul. Strażacka 3a/1, 78-400 Szczecinek 

a) cena oferty: 70,00 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 10,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 100,00 pkt 

3.Tempcold Sp. z o.o. 

ul. Burleska 3, 01-939 Warszawa 

a) cena oferty: 59,75 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 2,25 pkt 

c) okres gwarancji: 6,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej: 1,00 pkt 

Łączna punktacja: 69,00 pkt 

4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST 

ul. Rydygiera 27b/15, 87-100 Toruń 

a) cena oferty: 51,80 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 6,34 pkt 

c) okres gwarancji: 8,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 76,14 pkt 

5. SOROKO PPHU Chłodnictwo i Klimatyzacja Marzena Soroko 

ul. Władysława IV 137/35, 75-342 Koszalin 

a) cena oferty: 42,90 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 3,88 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej: 7,00 pkt 

Łączna punktacja: 63,78 pkt 



6.  Chłodnictwo i Klimatyzacja Wojciech Zieliński 

Dzierzążenko 21e, 77-400 Złotów 

a) cena oferty: 49,94 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 9,70 pkt 

c) okres gwarancji: 6,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej:10,00 pkt 

Łączna punktacja: 75,64 pkt 

7.  Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe WENTMAR 

ul. Kossaka 123, 64-920 Piła 

a) cena oferty: 46,60 pkt 

b) cena przeglądu instalacji: 3,46 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

d) czas reakcji serwisowej:10,00 pkt 

Łączna punktacja: 70,06 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


