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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., póz. 1579 ) informuję, że w prowadzonym przez Gminę
Leśniowice, Leśniowice 21A, 22 - 122 Leśniowice postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz
paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice w ramach projektu pn. „
Leśniowice- gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii" w
trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez :

Solartime Sp. z o.o.
35-222 Rzeszów ul. Gen. L. Okulickiego 17

za cenę brutto 2 699 073,84

1. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż spełnia wymagania
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. Dalej
„SIWZ" i nie podlega odrzuceniu. Ponadto oferta otrzymała największą liczbę
punktów - 100,00. Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ, tj. według kryterium „cena"- waga kryterium 60 % i „czas
reakcji przeglądu gwarancyjnego waga kryterium na wezwanie " 40 %.

2. Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. l pkt l
ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Część I zamówienia: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Leśniowice

Lp.

1.

2.

Nazwa oferenta

Solartime Sp. z o.o.
35-222 Rzeszów ul.
Gen. L. Okulickiego 17
DAJK P.H.U. Maciej
Kańczugowski
Lublin ul.
Dunikowskiego 40
20-425 Lublin

Cena oferty
brutto zł

2 699 073,84

2 743 043,70

Otrzymana
liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga 60%)

60,00

59,03

Otrzymana
liczba pkt.
w kryterium
czas reakcji
przeglądu
gwarancyjnego
na wezwanie
(waga 40%)

40,00

40,00

Łączna
liczba
punktów

100,00

99,03
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PRO-ECO Sp. z o.o.
81-525 Gdynia

Al. Zwycięstwa 245/7

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż spełnia wymagania
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. Dalej
„SIWZ" i nie podlega odrzuceniu. Ponadto oferta otrzymała największą liczbę
punktów - 100,00. Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ, tj. według kryterium „cena"- waga kryterium 60% i „czas
reakcji przeglądu gwarancyjnego waga kryterium na wezwanie " 40%
Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. l pkt l
ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Część II zamówienia: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy
Leśniowice

Lp.

1.

Nazwa oferenta

PRO-ECO SP. z o.o.
81-525 Gdynia Al.
Zwycięstwa 245/7

Cena oferty
brutto zł

292 034,38

Otrzymana
liczba pkt.
w kryterium
cena
(waga 60%)

60,00

Otrzymana
liczba pkt.
w kryterium
czas reakcji
przeglądu
gwarancyjnego
na wezwanie
(waga 40%)

40,00

Łączna
liczba
punktów

100,00

Informujemy ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona
ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. l pkt. Ustawy PZP umowa z wybranym
Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 22 czerwca 2018r.

Uwaga:
Prosimy o potwierdzenie otrzymania treści niniejszego dokumentu poprzez jego
odesłanie na e - maił: lesniowice@zgwrp.org.pl
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