Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Dziemiany, 27 kwietnia 2012 r.
Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:2/2012.
Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do
przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój
Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
kolejną najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SOLVER” Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167
42-600 Tarnowskie Góry
Cena brutto: 550 515,16 zł
Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów.
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100 %” , otrzymała największą liczbą punktów,
spełniając wszystkie wymogi SIWZ
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655. z póź. zm.), przy
zastosowaniu ustalonego kryterium oceny, które w 100 % stanowiła cena.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w
terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 i art. 94 ust. 3 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr
Nazwa Wykonawcy
oferty
1

„SOLVER” Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy

ul. Zagórska 167
42-600 Tarnowskie Góry

Cena brutto

Przyznana
punktacja
w
kryterium
cena

550 515,16

100 %

2
„PROVSOLAR” Kopija
Bogusław

ul. Sportowa 4,
Chwarstnica
74-100 Gryfino

650 203,65

SOLARTIME Sp. z o.o.

Miłocin 284 k. Rzeszowa,
36-062 Zaczernie

990 649,63

55,57 %

ul. Tama Pomorzańska
13R 70-030 Szczecin

702 516,00

78,36 %

84,67 %

3

4
POLMAKON Sp. z o.o.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności
po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga
do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane
pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

Z poważaniem
Wójt Gminy Dziemiany
/-/
Leszek Pobłocki

Otrzymują:
1. „SOLVER” Sp. z o.o., ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry
2. „PROVSOLAR” Kopija Bogusław, ul. Sportowa 4, Chwarstnica 74-100 Gryfino
3. SOLARTIME Sp. z o.o. , Miłocin 284 k. Rzeszowa, 36-062 Zaczernie
4. POLMAKON Sp. z o.o. , ul. Tama Pomorzańska 13R 70-030 Szczecin
5. a/a.

