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- wszyscy wykonawcy -

INFORMACIA
o wyborze naikorzystniei szei oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż kolektofów
słonecznych, insulacji Iotowoltaicznych, kotłów na biomasę ofdz pomp ciepła na tefenie gmin
czermin i Wadowice Górne"

zamawiaiący - Gmina czermin, czermin 140, 39-304 czelmin, działając na podstawie ań. 92 ust. 1

i 2 ustaviT/ z dnia 29 stycznia 2oo4 n Prawo zamóWień pub|icznych (t. j. Dz. U. z 2o1B r., poz.1986
ze zm') informuie, że dokonano wyboru oferty na|korzystnieisze| w postępowaniu
prowadzonym wtrybie przetargu nieolganicznego na zadanie inwestyqrjne na.:.Do stawę i montdż
kolektorów słonecznych, instalacji Iotowoltąicznych, kotłów na biomasę ofaz pomp ciepłd nd Efenie
gmin czelmin i Wadowice Górne" w zakresie części 1, 2 i 4.

Najkorzystniejszą ofertą pod Względem kryterióW podanych W rozdziale 18 sIWz, w zakresie
części 7,2 i 4 jest oferta nr 6 złożona przezWykonawcę - FLExIPowER GRoUP sp z o.o.' sp.
K., ul. Maiora Hubala 157,95-054 wola zaradŻyńska

Uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca nie podlega wylduczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie
alt' 89 ust' 1 pzp, Wykonawca spełnił Warunki udziału w postępowaniu opisane w slwz oraz jego

oferta przedstawia najkorzystniejszy bi]ans kl}teriów okleślonych w sIWZ- uzyskała najryższą
i]ość punktów i jest najkorzystniejsza pruy zastosowaniu klyteliów zawartych w slwz - ,,ceną" -
60 pkt ,,okres gwąrąncji na wykonąne prące instąlącyjne" - 20 pkt ofaz ,,Cząsu usunięcią
usterki/awarii"- 20 pk! razem 100 pkt, w każdej z części.

Ponadto, działając w opalciu o art. 92 ust.7 pkt 7),2)'3) pzp Zamawiający infolmujei

1) o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przwnanej ofeltom w każd}łn krytelium
oceny ofert i łącznej punktacji:

a. w części 1|



Nr
ofe
rty

Nazwa {firma) i adres
(siedziba) wykonawcy

Cena brutto
oferty lzłl

okres
swarancji na
wykonane

prace
instalacyine

Czas
usunięcia

usterki/awa
rii

Liczba punktów prz}znanych
oferĆie

FLEXIPOWERGROUP Sp z
o,o., sp. K,, ul. Maiora
Hubala 1S7,95-054 wola
Zandzyńska

4073 0L4
,ao zł 70 m-cy 2 dni

Liczba punktów prz}znanych
ofercie w krlterium:
Ceny:60
Okresu gwarancii na wykonane
pmce instalacyine:20
czasu usunięcia usterki / awarii|zo
Łączna liczba punktów: 100

lednocześnie Zamawiający informuje:

2) o blaku bTkonawcóW którzy zostali rvykluczeni,
3) o braku ofert odrzuconych;

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż w \4.w. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego

systemu zakupów.

b. w części 2l

Numer
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena
ofertowa
brutto

Okres
gwarancji

wykonane
prace

instalacvin€

czas usunięcia
usterki/awarii

Liczba punktów przyznatrych
ofercie

l

Vertigo Green Energy sp.
z o.o. sp, k.
Złotniki ul' Krzemowa 1,

62-002 Suchy Las - lider
konsorcjum
solgen sp z o.o. ul. Ce'
chowa 51,30-614 Kra-
ków - konsorcjant

6 444 720,23
70 m-ry 2 dni

Nie przyznano punktóW oferta
odrzucona na podsta\łie art. 89 ust'
pkt 7a) ustawy.

3.

EKO-SoLAR Sp z o.o.
Wszeradó\ł 2,46-100
Namysłów

a_573.644,64
Żł

72 m-ce 2 dni

Nie przyznano punktów, oferta
odrzucona na podstawie art 89 ust. 1

pkt 7al ustawy.

s.

JSB CONSTRUCTION
PPHU
80-297 BANINO ul. Po
toko\ła 12Al1 ]olanta
sekuła

7 .554.493,01
2 dni

Nie przyznano punktów, oaerta
odrzucona na podstawieart,89 ust. 1

Pkt 7al ustawy.

FLEXIPOWER GROUP
Sp z o.o., sp. K,, ul. Ma-
iora Hubala 157,9S-
054Wola Zaradzyńska

4 944 470,O4
zł 70 m-cy

2 dni

Liczba punktów przyznanych
ofercie wkryterium:
Ceny:60
Okresu gwarancii na wykonane
prace instalacyine:20
czasu usunięcia u5terki/awarii:20
łącŻna liczba punktów: 100



9.

sanito sp z o'o. ul' PułaF
ska 47 6, 02-884 W ar- s77879a'źzł 70 m-cy

2 dni
Nie przyznano punktów, oferta
odżucona na podstawie art' 89 ust' 1

pkt 7al ustawy.

11.

HYMON ENERGYSpz o.o.
ul. Dojazd 164,33-100 6 458755,94

70 m-cy
2 dni

Nie przyznano punktów, oferta
odrzucona na podstawie art.89 ust. 1

pkt 7a) ustawy.

12.

INERGIS S.A.,nl. Kisielew-
skiego 18 /288, 42'215
częstochowa S 1A9 216,4021 70 m-cy

2 dni

Liczba punktów prŻyznanych ofercie
w krlterium:
Cenyt 57,17
Okresu gwarancji na lvf/konane prace
instalacyjne:20
czasu usunięcia usterki/av/arii|20
Łączna |iczba wnktśw: 97 ,17

Jednocześnie zamawiający informuje:

c. o braku \Ą'ykonawcóW którzy zostali wykluczeni,
d. o ofertach odrzuconych:

- oferta Wykonawry Vertigo Green Energy sp, z o.o. sp. k.

Złotniki ul. Knemowa 1, 62_002 Suchy Las - lider konsorcjum Solgen sp z o'o. ul.
cechowa 51, 30-614 KrakóW - konsorcjant została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7a) ustawla

_ oferta Wykonawcy EKo-soLAR sp z o.o. Wszeladów 2, 46_100 Namysłów została
' odżucona na podstawie art. 89 ust' 1 pkt 7a) ustawy

- oferta Wykonawcy JSB CoNSTRUCTION PPHU, 80-297 BANINO ul. Potokowa 12A/l-
Jolanta sekuła została odrzucona na podstawie art' 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy.
oferta Wykonawcy sanito sp z o.o' ul' Puławska 476,02-884 Warszawa została
odrzucona na podstawie ań. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy
oferta Wykonawcy HYMoN ENERGY sp z o'o. ul. Dojazd 164,33-100 Tarnów została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego

systemu zakupów.

d. w części 4

Numea
oferty

Nazlłe i adres
Wykonawcy

Cena
ofertowa
brutto

Okres
gwarancii

wykonane
prace

instalacvine

czas usunięcia
ustefki/awańi

Liczba punktów przy'nanych
ofercie

z.
Levada spz o.o. ul. Rydla

57 /z'3o-o87 kaków
z 297 342,47

zl 70 m-cy
2 dni

Nie prŻ}znano punktów, oferta
odrzucona na podstawieaIL 89 ust. 1

pkt 7a) ustawy.

Ekologika sp z o.o., ul.
Polna 6,21_5ó0 Rzeczyca

z 117 616,00
zł 70 m-c! 2 dni

Liczba punktó'w przrznanych ofercie
wkrtterium:
Cenyt 49,24
okresu gwarancji na iłykonane prace
instalacyjner20
czasu usunięcia usterki/awańi:20
ŁącŻna |icŻba punktów| 89,24



(r.

FLEXIPOWER GROUP
Sp z o.o.,sp. K,ul. Ma-
tora Hubala 1S7,9S-
054wola zaradryfuka

| 732 924,80
zł 70 m-cy 2 dni

Liczba punktów pnyznanych
ofercie w kryterium:
Ceny:60
Okresu gwarancii na *'Jrkonatre
prace instalacine:20
czasu usunięcia usterki/awarii:20
Ęczna lirzba punktów: 100

9.

Sanito Sp z o.o. ul. Pu-
ławska 47 6' 0z-aa4 1746750,96

Żł 70 m-cy
2 dni

Nie plzyŻnano punktów, oferta
odrzucona na podstawiearL 89 ust, 1

pkt 7a) ustawy.

13.

Romitex Sp zo.o. Sadurki
18,24'150 Nałęczów 2 051460,002ł

2 dni
Nie pE}znano punków, oferta
odrzucona na podstawie art, 89 usL 1

pkt 7a) ustawy.

Jednocześnie zamawiający informuje:
e. o braku wykonawcóW którzy zostali łykluczeni,
f. o ofertach odrzuconych:

oferta Wykonawcy Levada sp z o.o. ul. Ryd]'a 57 /2,30-087 Kraków została odlzucona
na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 7al ustawy.

- oferta Wykonawcy sanito sp z o.o' u|' Puławska 476, 02-884 Warszawa została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) usta\4'y

- ofelta Wykonawcy Romitex sp zo.o. sadurki 18,24-150 Nałęczów została odrzucona

' na podstawie ań' 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy'

Jednocześnie, zamawiający infolmuje, iż w ww. postę
systemu zakupóW.

nie ustanowił dynamicznego

T CMI

(p odpis kie rowni ka zamawiąjąc eg o
lub osoby upowążnionej


