
 
 

Nr umowy RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

Beneficjent Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 
W WOSKOWICACH MAŁYCH 

WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 
46-100 NAMYSŁÓW 

Woskowice Małe, 15-04-2022 r. 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn: Poprawa 
jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych (ogłoszenie o zamówieniu nr 
2022/BZP 00091348/01 z dnia 2022-03-18). Postępowanie dotyczy zamówienia 
klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 
złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – robota 
budowlana. ID postępowania: ocds-148610-ef53ca7a-a070-11ec-80f8-1ad70aec7fa4.  
Realizacja robót budowlanych objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej, p.n. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 
ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działanie 5.5 Ochrona powietrza. 
 

Numer postępowania: DAG.250.3.2.2022 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 wyżej cyt. ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
DIMEN Sp. z o.o., ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 
80,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ („Cena” – waga 60,00%; 
„Dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” – waga 20,00%; 
„Dodatkowy okres gwarancji producenta na dostarczone i zainstalowane urządzenia” 
– waga 20,00%). 



Strona 2 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu 
złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert. Oferta została złożona przez Wykonawcę: 
1. DIMEN Sp. z o.o., ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica. 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie niepodlegającej odrzuceniu: 

Lp. 
Nazwa (firma) 

i adres 
Wykonawcy 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie  
w kryterium 

“Cena” 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 

“Dodatkowy 
okres 

gwarancji na 
wykonane 

roboty 
budowlane” 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 

“Dodatkowy 
okres 

gwarancji 
producenta na 
dostarczone i 
zainstalowane 

urządzenia” 

Łączna ilość 
punktów 

przyznanych 
ofercie 

1 
DIMEN Sp. z o.o. 
ul. Stalowa 10 
56-400 Oleśnica 

60,00 13,33 6,67 80,00 

 
 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

 


