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Gródek nad Dunajcem dnia 20.09.2017r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 

www.gminagrodek.pl 

 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz 

z punktacją przyznaną ofertom 

 

Numer sprawy:IZP.271.I.7.2017 

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu 

Gminy w Gródku nad Dunajcem – część II (instalacja fotowoltaiczna)” – numer postępowania 

IZP.271.I.7.2017 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień publicznych (Dz. 

U z 2015 r. Nr 2164) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem informuje, że w niniejszym 

postępowaniu:  

1) Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez:  

Nazwa wykonawcy: 

GRUPA O5 SP. Z O.O. 

36-072 Świlcza 706B 

Cena wybranej oferty: 70 503,60 zł brutto 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  

Ofertę wykonawcy nr 4 wybrano z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP, zawiera najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu oraz mieści się w granicach środków finansowych, 

które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Wykonawca wykazał, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert 

uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów) spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu.  

Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

http://www.gminagrodek.pl/
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2) W niemniejszym postępowaniu złożone zostały wymienione poniżej oferty, które otrzymały następującą liczbę 

punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną punktację: 

Nr 
kolejny 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Liczba punktów w 
kryterium – CENA 

(60%) 

Liczba punktów w 
kryterium – Okres 
gwarancji jakości 

na oferowane 
panele 

fotowoltaiczne  
(30%) 

Liczba punktów w 
kryterium – Okres 
gwarancji jakości 
na zamontowany 
falownik  (10%) 

Suma punktów 

1 
COLUMBUS ENERGY S.A. 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków 

Oferta odrzucona 

2 
ENLAB Spółka Akcyjna 
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118  

Oferta odrzucona 

3 
COGITO ENERGY Dariusz Ciochoń 
33-150 Wola Rzędzińska 320B  

Oferta odrzucona 

4 
GRUPA O5 SP. Z O.O. 
36-072 Świlcza 706B  

60,00 30,00 10,00 100,00 

5 
EkoEnergia Polska sp. z o.o. 
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce  

Oferta odrzucona 

6 
Usługi Instalacyjne Piotr Juraszek 
Bartkowa-Posadowa 7, 33-318 Gródek nad Dunajcem  

50,07 20,00 10,00 80,07 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

 

 

Z-ca Wójta Gminy  

Gródek nad Dunajcem  

  /-/ Mieczysław Hajduga  

....................................................................  

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  

 

 


