
ROŚ.271.4.2017.         Lubicz Dolny, 2017.12.18. 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Gmina Lubicz informuje, że w dniu 04.12.2017 r. zwróciła się z zapytaniem ofertowym znak 

ROŚ.271.4.2017. na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz” przyjętego 

Uchwalą Rady Gminy Lubicz nr XXVI/313/2016 z dnia 30 września 2016 r. 

https://www.lubicz.pl/plik,21346,uchwala-nr-xxvi-313-2016.pdf wraz z innymi niezbędnymi 

dokumentami  i opracowaniami wskazanymi. 

 

W zapytaniu ofertowym zostały przedstawione kryteria dokonania oceny i porównania ofert oraz 

wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o: 

 

a) Cena - waga kryterium - 70 % 

 

 

 

 

najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert  

     za wykonanie  całego przedmiotu zamówienia 

 

Wartość punktowa ceny =  x 70 

 cena brutto badanej oferty 

za wykonanie  całego przedmiotu zamówienia 

 

 

 

b) Doświadczenie - waga kryterium - 30 % 

Wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie to wykonanie 1 dokumentu 

strategicznego dla gmin/miast w województwie kujawsko-pomorskim obejmujących 

problematykę niskoemisyjności (PGN), które uzyskały pozytywne opinie z WFOŚiGW. Za 

przedstawienie większej ilości wymienionych dokumentów Zamawiający przyzna Oferentom 

dodatkowe punkty, wg niżej przedstawionego klucza: 

1 dokument– 10 pkt, 

2 dokumenty– 20 pkt, 

3 i więcej dokumentów– 30 pkt. 

Wybrana zostanie oferta z uzyskaną największą punktacją.  

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów Oferenci, którzy złożyli najlepsze i równorzędne 

oferty złożą ponownie formularz oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni licząc od poinformowania 

przez Zamawiającego o tym fakcie. 

 

W odpowiedzi na powyższe w wyznaczonym terminie zgłosiło się 2 wykonawców, zgodnie z 

wyszczególnieniem zamieszczonym w tabeli. 

 

 

 

Lp. Wykonawca 

(nazwa, adres, 

tel. mail) 

Cena 

brutto [zł] 

za 

wykonanie 

całego 

zadania 

Ilość 

wskazanych  

w ofercie 

opracowanych 

PGN-ów  

w woj. kuj.-

pom. 

Liczba 

punktów  

w 

kryterium 

 cena 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

doświadczenie 

Łączna 

punktacja 

1 

 Westmor Consulting, 
Urszula Wódkowska, 

ul. Królewiecka 27, 
87-800 Włocławek 

17 712,00 6 24,3 30 54,3 

II 
Green Key Joanna 

Masiota-
Tomaszewska, ul. 

6 150,00 2 70 20 90 

https://www.lubicz.pl/plik,21346,uchwala-nr-xxvi-313-2016.pdf


Nowy Świat 10a/15, 
60-583 Poznań 

 

Wybrany Wykonawca: 

Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 9 firm, które zajmują się opracowywaniem planów 

gospodarki niskoemisyjnej, ponadto zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej 

www.lubicz.pl. (BIP). 

 

Wybrano ofertę z uzyskaną największą punktacją, wg przyjętych kryteriów.  

Wybrany Oferent oświadczył, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 

wymienionego w niniejszym zapytaniu, wykonana je z należytą starannością i według najlepszej 

wiedzy zawodowej. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  

 

 

 

 

 

 

 

         (-) Wójt Gminy Lubicz 

 

 

 

 

 

 

 


