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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i
uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji
wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego
zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:
FlexiPower Group Sp. Z o. o. Sp. K., Kudrowice12, 95-200 Pabianice
Cena ofertowa brutto 6.569.063,51,00 zł;
Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne 181 miesięcy;
Okres gwarancji na pompy ciepła 101 miesięcy;
Okres gwarancji na roboty instalacyjne- 97 miesięcy;
Czas przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji- 4 godz.;
Rodzaj zastosowanych technologii ogniw w modułach fotowoltaicznych- monokrystaliczna 60 celi
PERC.
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie Prawo zamówień publicznych i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o
kryteria oceny ofert:
• cena 50 %
• okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne 10%;
• okres gwarancji na pompy ciepła 10%;
• okres gwarancji na roboty instalacyjne- 10%;
• czas przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji- 10%.;
• rodzaj zastosowanych technologii ogniw w modułach fotowoltaicznych- 10%
Umowa w sprawie powyższego zamówienia publicznego w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Zamówień publicznych, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia.
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W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu odrzucono 2 oferty.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający zwrócił się w dniu 2020-08-05 r. do Wykonawcy JSB Construction PPHU Jolanta
Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino z wezwaniem do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Wykonawca nie udzielił we wskazanym terminie żadnej odpowiedzi , dlatego zgodnie z art. 89 ust 1
pkt 4- jego oferta została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny.
Zamawiający pismem z dnia 2020-09-08 wezwał Wykonawcę firmę: Pro-eco Sp. Z o. o., Al.
Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z zastosowaną procedurą odwróconą określoną w art. 24 aa Pzp.
Wykonawca złożył dokumenty, które następnie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego i dodatkowo
przesłał oświadczenie świadczące o nie należytym skalkulowaniu ceny przedstawionej w ofercie
powodujące, iż nie skalkulowane zostały koszty optymalizatorów mocy. W związku z powyższym
Zamawiający odrzucił ofertę na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Streszczenie oceny i porównania ofert:
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Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale
VI ,,Środki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Otrzymują
1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń
3. a/a
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