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Plojekr pi : ,,wlkorzystanie odnowialnlch źródel energii szansq na poprawę jakości środo|łisko noturalnego
w gminach czemin i wodowice córne" współfi ńansowany Że środków Eulopejskiego Funduszu Rozwoju

Regiońalnego w rańach Regjonalnego Programu operacyjnego Województwa Podka.packie8o na lata 2014_2020'

Czermin dnia 06.11.2018r.

. '.,]
Numer sprawy: ln.27 I.5,?OLA

INFORMACIA
na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustary z d'lia29 stycznia2oo4 r.Prawo

zamówień publicznych (t. i' Dz' U ' z 2oIB r., poz. 1986).

1. Nazwa nadana zamówieniui

',Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacii fotowoltaicznych, kotłów
na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin czermin i wadowice córne''.

2. Miejsce i termin otwarcia ofertl
otwarcie ofelt odbyło się W siedzibie Urzędu Gminy czermin, czermin 140,
39-304 czermin, sala posiedzeń w dniu 06.11.2018 r. o godz. 10:15'

Kwota jaką zamawiający za'].ierza przeznaczyć na sfi nansowanie zamówienia:
Bezpośrednio plzed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, )aką zamierza
prŻeŻnaczyć na sfinansowanie zamóWienia w wysokości:

w zaklesie części 1 zamówienia 3 04B 402,00 zł brutto,
w zakresie części 2 z amówlenia 6 792 734,52 zł brutto,

_ W zaklesie części 3 Żamówienia 1 407 240,00 zł brutto,
w zaklesie części 4 zamówieiia1426 z48,00 zł brutto.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

a) W zakresie części 1 zamóWienia| ,,Dostąwa i montąż kolektorów słonecznych
ną terenie gmin Czermin i Wądowice Górne'':

4.

Numer
oferty

NaŻwa i adres
wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Okres gwarancii
na wykonane

prace
instalaĆvine

czas usunięcia
usterki/awarii

FLExIPowER GRoL]P Sp Ż

o.o., sp. K., ul. Ma.lora
Hubala 157,95-05.{ Wola
ZaradzyńSka 4 o73 o14 

'ao 
żł 70 m'ry 2 dni

termin wykonania zamówienia:
okres gwarancji:
warunki płatności:

do dnia 30.09.2019 r. r.;

zgodnie z s 14 Projektu umo\Ąy;

do 30 dni kalendarzowJ.'ch od datyskutecznego
doręczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego 30 dnia od daty złożenia
faktury.
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w gminach Czennin i wodowice Górne" współfinansowany ze środków Europejskie8o FundusŻu Rozwoju
Re8ionahego w ramach Re8ionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackie8o na ]ata 2014 2020'

b) w zakresie części 2 zamówieniai ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
na terenie gmin czermin i wadowice Górne":

Numer
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Okres gwarancji
na *ykonane

pface
instalacvine

czas usunięcia
usterki/awaiii

1.

Vertigo Green Energy sp. z

złotniki ul' Knemowa 1, 62_

002 Suchy tas lider

solgen sp z o.o. ul. cechowa
51,30-614 KrakóW -

6 44a720,23 zł 70mcy

2 dni

3.

EKO SOLAR Sp z o.o.
WszeradóW 2,46_100

a 573 6a8,38 'ł 72 m-ce

2 dni

5.

]SB CONSTRUCTION PPHU
80'297 BANINO ul.
Potokowa 12Al1 lolanta 7 554 493,06'ł 72 rn ce 2 dni

6.

FLEXIPOWER GROUP Sp z
o.o., sp. K., ul. Majora Hubala
157,95-054 Wola

4 9Ą4 47o'o4 zl 70 m-cy
2 dni

9.

sanito sp z o.o. ul' Puławska
476, 02 884 Warszawa 5 774 79a,LZzl 70 m'cy 2 dni

11.
HYMON ENERGYSp z o.o. ul.
Dojazd 16A,33-10oTarnów 6 45a 755,94 2ł 70 m-cy

2 dni

12

INERGIS S.A.,ul.

Kisielewskiego 18/288, 42-
215 częstochowa

5 La9 216'40Żł 70 m-cy 2 dni

termin uykonania zamówienia:
okres gwarancji:
Warunki płatności:

do dnia 30.09.2019 r. r.;

zgodnie z S 14 Prolektu umor '1./;

do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego
doręczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiające8o 30 dnia od daty złożenia
faktury,
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c) w zakresie części 3 zamówienia| ,,Dostąwą i montaż kotłów ną biomąsę
w budynkach mieszkqlnych nq terenie gmin czermin i Wądowice Górne":

oferty
Nazwa i adres
Wykonawcy

cena ofertoBż
brutto

okres gwarŹnc'i
na wykonane

prace
czas usunięcia
usterki/awańi

2 Levada Sp z o.o. ul. Rydla
57 /2' 30-087 Rraków 2lŚa 6a233zł 70 m-cy

Z d,ni

7.

Semper Power spz o.o. ul.
cJówna 7,42-693 Krupski
Mb.'r'

2 006 994,02
zł 70 m-cy

2 dni

B,

Nikmar Z.H.U- 23-300
JanóW Lubelski
ul. ochotnikółv
Węgierskich 17 _ ljder
konsorcjum
Rakoczy Stat Sp. z o.o. z
siedzibąwstalowej Woli
przy ul. Kazimierza
Mireckiego 5, -konsorcjant
Rakoczy sp.j. z siedzibą w
Nisku pŹy ul. Torowei48 -
korsocjant

1780 056,00zł 70 m-cy 2 dni

9.

Sanito Sp z o.o. ul.
Puławska 476,02-884 2 034 576,68

zł 70m-cr
2 dni

10.

Zakład Produkryjno
Handlowy stanisław
Krzaczeb Klikawa, ul.
Leśna 5,24 100 Puławy

1AA6 275,80
zl 72 m-ce 2 dni

termin wykonania zamówienia:
okres gwarancjil
warunki płatności:

do dnia 30.09.2019 r. r.;

zgodnie z s 14 Projektu umoły;
do 30 dni kalendaEowych od datyskutecznego
doręczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiające8o 30 dnia od daty złożenia
faktury.

d) w zakresie części 4 zamóWienia| ,Dostawa i montaż pomp ciepla w budynkach
mieszkalnych zlokalizowąnych ną terenie gmin czermin i Wadowice Górne":

Numer
oferty

Nazwa i adres c€na ofertowa
brltto

okres glłżrancii
na wykonane

prace
czas usunięcia
usterki/awańi

2.
Levada Sp z o.o. ul. Rydla

57 /2, 30-087 Kraków
2 29? 342,47

zł 70 m-cy
2 dni
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4.
Ekologika sp z o.o., ul.
Polna 6,21'560 Rzeczyca

2111616,00
Żł 70 m-ry

2 dni

6.

FLEXIPOWER GRoUP Sp z
o.o., sp. K., ul. Majora
Hubala 157,95-054 Wola

L 732 924,40
zl 70 m-cy

2 dni

9.

Sanito Sp z o.o. ul.
Puławska 476,02'884 1746 75O,96

zł 70 m-cy
2 dni

13.
Romitex Sp zo.o. Sadurki
18,24-150 Nałęczów 2 051 460,0021 72 m-ce 2 dni

termin wykonania zamówienia:
okres gwarancji:
warunki płatności:

do dnia 30.09.2019 r. r.;

zgodnie z S 14 Projektu umowy;

do 30 dni kalendarzowych od datyskutecznego
doręczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego 30 dnia od daty złożenia
faktury.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tei same| grupy kapitałowei.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei
informacii, o któIej mowa w art' 86 ust. 5 usta$y Pzp (informącji z otwarcio ofert),
przekaże Zamawiającemu. informację o przyna]eżności lub braku pIzynależności do tej
samei grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji W postępowaniu
o udzielenie zamóWienia'

Wzór infolmacji o glupie kapitałowej stanowi Załącznik Nr 5 do sIWZ'


