
                
 

 

„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów 

oraz Abramów” 

 

Jeziorzany, dnia 5 października 2015 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku ponownej analizy i oceny ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych, realizowanych w systemie 

zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów - II”, została 

wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 

02-884 Warszawa. 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu                   

i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia kryteriów oceny ofert. 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

w kryterium 

„gwarancja” 

Łączna 

liczba 

punktów 

1.  EcoExperts s. c.  

Zgorzała ul. Puszczyka 

1F lok.1 

05-515 Mysiadło 

79,36 20 99,36 

2.  Flexipower Group Sp. z 

o. o. Sp.k. 

ul. Partyzancka 78/92 

95-200 Pabianice 

76,31 20 96,31 

3.  Sanito Sp. z o. o. 

ul. Puławska 476, 

02-884 Warszawa 

80 20 100 

4.  ANTINUS Sp. z o.o.  

Ul. Sobieskiego 39B5 

96-100 Skierniewice 

72,50 20 92,50 

5.  Energia Polska S.A.  

Ul. Karłowicza 9 lok. 1 

02-501 Warszawa 

65,75 20 85,75 

6.  DAJK P.H.U. Maciej 

Kańczugowski 

Ul. Przyjaźni 16/40 

20-314 Lublin 

72,25 20 92,25 
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Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta: 

Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 

pkt 3 lit. a -  ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przed upływem 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Kierownik Zamawiającego, 

 

 


