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TEIR/PU/11/2018       Łomża, dnia 15.11.2018r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

I.   Zamawiający. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9a, 
18-400 Łomża, tel. 86 216-54-31; faks 86 216-54-36; e-mail; teir@mpec.lom.pl 

II.   Tryb i przedmiot zamówienia. 

II.1) Rodzaj zamówienia – usługi. 

II.2) Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego w formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 – 705kc. Do 
niniejszego postępowania nie miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015, poz. 2164 t.j.). Do 
niniejszego postępowania miały zastosowanie Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów 
w dniu 7 lipca, znak: MIiR/IiŚ2014-2020/26(2)/07/2017. 

III.   Przedmiot zamówienia. 

III.1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji 
pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z 
wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”, współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; DZIAŁANIE: 1.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej. 

III.2) Zakres realizacji obejmuje Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 
Inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 
12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” w szczególności w zakresie 
zarządzania projektem, nadzoru nad realizacją i rozliczenia Umowy oraz wsparcia 
przy rozliczeniu Umowy o dofinansowanie. 

 

IV.   Udzielenie zamówienia. 

IV.1) Wybrano ofertę firmy: SAFEGE S.A.S 15-27 rue du Port, Parc de I’IIe, 92022 
Nanterre, Francja wykonująca działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej poprzez SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce z siedzibą 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa - ilość punktów oferty 
wg. kryterium wyboru zgodnie z pkt. 16 „Kryteria wyboru i oceny oferty” 
Zaproszenia do składania ofert - SIWZ: 88. 
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IV.2) Informacja o cenach (netto): 

a) cena ofert wybranej:   

 cena netto za cały miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu:  33 170,00 PLN, 

 cena brutto za cały miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: 40 799,10 PLN. 

V.   Inne informacje 

V.1) Liczba otrzymanych ofert: 1 

V.2) Liczba odrzuconych ofert : 0 
 


