
Łomża, dnia 23.03.2021 r.  
TEIR/PU/01/2021                                                                     

 

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 - dostawy. 

II.2) Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego. W niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 2019). 

II.3) Nazwa zadania: dostawa rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów 
sieci cieplnych: 

1) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn200/355 mm, L=70,50 mb od punktu „A” 
do projektowanej komory w pkt. „B", odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 
2xDn150/315 mm, L=264,00 mb od punktu „B” do pkt. „C", wraz z:przyłączami 
ciepłowniczymi 
a) 2xDn40/125 mm, L=4,50 mb od pkt. „T05” do pomieszczenia węzła w budynku 

„A” przy ul. Rycerskiej w Łomży. 
b) 2xDn40/125 mm, L=6,00 mb od pkt. „T04” do pomieszczenia węzła w budynku 

„B” przy ul. Rycerskiej w Łomży. 
c) 2xDn40/125 mm, L=6,00 mb od pkt. „T02” do pomieszczenia węzła w budynku 

„C” przy ul. Rycerskiej w Łomży. 
d) 2xDn40/125 mm, L=46,50 mb od pkt. „T03” do pomieszczenia węzła w budynku 

„D” przy ul. Rycerskiej w Łomży.  
2) przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50/150 mm, L=85,00 mb od pkt. trójnika do 

pomieszczenia węzła w budynku przy Alei Legionów 28 w Łomży i 2xDn32/125 mm, 
L=1,50 mb od trójnika do pomieszczenia węzła w budynku przy Alei Legionów 30 w 
Łomży. 

3) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn65/160 mm, L=19,00 mb od punktu „A” 
do projektowanego trójnika w pkt. „T", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 
2xDn40/125 mm, L=21,00 mb od pkt. „T” do pomieszczenia węzła w budynku przy ul. 
Akademickiej w Łomży. 

4) przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50/140 mm, L=57,50 mb od pkt. „1” do 
pomieszczenia węzła w budynku przy ul. Akademickiej 4 w Łomży. 

5) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn80/160 mm, L=24,50 mb od punktu „A” 
do projektowanego trójnika  w pkt. „T", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 
2xDn50/140 mm, L=12,50 mb od pkt. „T” do pomieszczenia węzła w budynku przy 
Ks. Anny dz. 12056/14, 12064/2 (SM JEDNOŚĆ) w Łomży. 
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III.   Udzielenie zamówienia. 

III.1) Wybrano ofertę firmy: RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów – ilość 
punktów oferty: 100,00. Dostarczone rury preizolowane nie będą posiadały bariery 
antydyfuzyjnej. 

III.2) Informacja o cenach (netto): 

 cena oferty wybranej:   211 722,22 PLN, – ilość punktów oferty: 100,00 

 oferta z najniższą ceną:   211 722,22 PLN, – ilość punktów oferty: 100,00 

 oferta z najwyższą ceną:  237 082,08 PLN, – ilość punktów oferty: 89,30 

IV.   Inne informacje 

IV.1) Liczba otrzymanych ofert: 2 
IV.2) Liczba odrzuconych ofert: 0 

 
 

 


