
    

 

IZ-IV.IZ.272.9.12.2018  Staszów, dnia 21.11.2018 rok 

   
                                                                                    

                    Wykonawcy 

Uczestnicy postępowania   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych realizowane  

w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa 

Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu 

partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu 

Staszowskiego i Gminy Połaniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” 

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  

z póź. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w  trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia publicznego na ww. zamówienie informuje o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

Wybrana została oferta nr 5 :   – PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia 

Uzasadnienie:  

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

z kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu 

kryteriami jakimi Zamawiający kierował się przy ocenie oferty była: cena 60%, czas usunięcia awarii 20%, 

gwarantowana minimalna wydajność panelu fotowoltaicznego w 25 roku (wynikająca z karty katalogowej 

dostępnej na stronie producenta) 20%. Spośród ofert złożonych w tym postępowaniu nie podlegających 

odrzuceniu najkorzystniejszą cenowo jest oferta ww. Wykonawcy, która otrzymała największą ilość 

punktów – 92,18.  

 

 

W tabeli poniżej przedstawiono złożone przez Wykonawców oferty na: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 

realizowane w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa 

Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu 

partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu 

Staszowskiego i Gminy Połaniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 podając: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
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1 
ML SYSTEM S.A.  

 

Zaczernie 190G,  

36-062 Zaczernie 

Brutto: 2544573,57 

Netto: 2068759,00 

VAT: 23%  
w kwocie 475814,57 

Czas usunięcia 

awarii: 4 dni 
Gwarantowana 

minimalna 

wydajność panelu 
fotowoltaicznego  

w 25 

roku(wynikająca  
z karty katalogowej 

dostępnej na stronie 

producenta 85% 

48 8 20 76 6 

2 

TIP SOLAR  

Sp. z o.o.,  

 

 

ul. Cegielniana 4A/15 

30-404 Kraków 

Brutto: 2035527,00 

Netto: 1654900,00 

VAT: 23%  
w kwocie 380627,00 

Czas usunięcia 

awarii: 1 dzień 
Gwarantowana 

minimalna 

wydajność panelu 

fotowoltaicznego  

w 25 

roku(wynikająca  
z karty katalogowej 

dostępnej na stronie 

producenta 80% 

60 20 0 80 5 

3 
EkoEnergia Polska  

Sp. z o.o., 

 

ul. Olszewskiego 6, 

25-663 Kielce 

Brutto: 2553850,00 
Netto: 2076300,81 

VAT: 23%  

w kwocie 477549,19 
Czas usunięcia 

awarii:  1 dzień 

Gwarantowana 
minimalna 

wydajność panelu 
fotowoltaicznego  

w 25 

roku(wynikająca  
z karty katalogowej 

dostępnej na stronie 

producenta 85% 

Oferta odrzucona 

4 EKO-SOLAR Sp. z o.o.,  
Wszeradów 2,  

46-100 Namysłów 

Brutto: 2409203,39 
Netto: 1958701,95 

VAT: 23%  

w kwocie 450501,45 
Czas usunięcia 

awarii: 1 dzień 

Gwarantowana 
minimalna 

wydajność panelu 

fotowoltaicznego  
w 25 

roku(wynikająca  

z karty katalogowej 
dostępnej na stronie 

producenta 85% 

50,69 20 20 90,69 2 
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5 
PRO-ECO  

Sp. z o.o.,  

 

Al. Zwycięstwa 245/7,  
81-525 Gdynia 

Brutto: 2340700,17 

Netto: 1903008,27 

VAT: 23%  
w kwocie 437691,90 

Czas usunięcia 

awarii: 1 dzień 
Gwarantowana 

minimalna 

wydajność panelu 
fotowoltaicznego  

w 25 

roku(wynikająca  
z karty katalogowej 

dostępnej na stronie 

producenta 85% 

52,18 20 20 92,18 1 

6 
JSB CONSTRUCTION 
PPHU Jolanta Sekuła,  

ul. Potokowa 12A/1  
80-297 Banino 

Brutto: 2474129,63 

Netto: 2011487,50 

VAT: 23%  
w kwocie 462642,13 

Czas usunięcia 

awarii: 1 dzień 
Gwarantowana 

minimalna 

wydajność panelu 

fotowoltaicznego  

w 25 

roku(wynikająca  
z karty katalogowej 

dostępnej na stronie 

producenta 85% 

49,36 20 20 89,36 3 

7 
PVTEC POLSKA  

Sp. z o.o.,  

Ostrów 49A, 33-122 

Wierzchosławice 

Brutto: 2490750,00 
Netto: 2025000,00 

VAT: 23%  

w kwocie 465750,00 
Czas usunięcia 

awarii: 1 dzień 

Gwarantowana 
minimalna 

wydajność panelu 
fotowoltaicznego  

w 25 

roku(wynikająca  
z karty katalogowej 

dostępnej na stronie 

producenta 83% 

49,03 20 12 81,03 4 

8 

Konsorcjum:  
Lider:  

AMM Investments  

Sp. z o.o.,  

Partner: AIRSYS Tech 
Robert Majewski,  

Konsorcjum:  

Lider:  
ul. Wita Stwosza 40,  

02-661 Warszawa  

Partner: Wykowo 36,  
09-472 Słupno 

Brutto: 2910180,00 
Netto: 2366000,00 

VAT: 23%  

w kwocie 544180,00 
Czas usunięcia 

awarii: 1 dzień 

Gwarantowana 
minimalna 

wydajność panelu 

fotowoltaicznego  
w 25 

roku(wynikająca  

z karty katalogowej 
dostępnej na stronie 

producenta 83% 

 

41,97 20 12 73,97 7 
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9 
Zakład Produkcyjny 

Eplan Sp. z o.o.,  

ul. Prosta 6,  

43-100 Tychy   
Oferta złożona po terminie 

II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 

III. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

                        Starosta  

                                                                                                                          Michał Skotnicki 

 

 

 

 


