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      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  oraz
ODRZUCONYCH OFERTACH 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  Z  2021  r.  Poz.  1129  ze  zm.)  informuję,  że  w  wyniku
przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  i
montaż  instalacji  fotowoltaicznej  na  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Pokoju  w
ramach inwestycji  realizowanej z Funduszu Inwestycji Lokalnych” w trybie podstawowym
bez negocjacji,  o którym mowa w art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Atalp Krzysztof Plata
Moszczenica Niżna 1
 33-340 Stary Sącz
Nip7343582732

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca  złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymogi Zamawiającego
określone w SWZ. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu  uzyskał  największą ilość
punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Zestawienie i punktacja złożonych ofert:

Lp. Wykonawca Kryterium 
oceny 
oferty
„Cena”

Punkty za 
kryterium 
„Cena”

Kryterium 
„Długość okresu 
gwarancji na 
wykonane prace 
instalacyjno-
montażowe oraz 
zamontowane 
materiały  
instalacyjne”

Punkty za 
Długość okresu 
gwarancji na 
wykonane prace 
instalacyjno-
montażowe oraz 
zamontowane 
materiały  
instalacyjne

Łącznie 
przyzna
ne 
punkty

1. Altra Sp. z o.o.
ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 16a
22-400 Zamość
    Nip 7831845554

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. c

2. Proeko Energy Sp. z o.o.
ul. Kręta 45
42-500 Będzin
Nip 6290023218

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 4



3. Atum Energy Sp. z o.o.
ul. Demokratyczna 117
 93-348 Łódź
Nip 7292720407

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. c

4. ECO4PLANET Sp.z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Nip 6793180855

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. c

5. Wichary Technic Sp. z o.o.
    ul. Handlowa 2B
    41-807 Zabrze

Nip 6482796643

115016,07 50,05 72 40,00 90,05

6. Introl Automatyka Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Tadeusza Kościuszki112
40-519 Katowice
Nip 6342449485

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. c

7. BMGroup Sp. z o.o.
ul. Pl. Wolności 12
46-100 Namysłów
Nip 8992756425

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. c

8. MS  Energy  Mariusz
Świątkiewicz
ul. Zamkowa 9
 55-040 Ślęza
Nip8942959511

Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 5

9. Atalp Krzysztof Plata
Moszczenica Niżna 1
 33-340 Stary Sącz
Nip7343582732

95940,00 60,00 72 40,00 100,00

10. EnergetykaSolarna
ENSOL Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 11
47-400 Racibórz
Nip 6391929529

 Oferta odrzucona na postawie  226 ust. 1 pkt 2 lit. c

11.  Vortex Polska Managementa
sp. z o.o. Vortex Polska sp. k.
 Plac Rodła 8

 70-419 Szczecin
Nip 5591958699

129500,00 44,45 72 40,00 84,45

12. ZenitSolar Sp. z o.o.
     Pl. Solny 14/3
     50-062 Wrocław
     Nip 8971864902

119310,00 48,25 69 40,00 88,25

13. Instalatorstwo  Elektryczne Oferta odrzucona na postawie 226 ust. 1 pkt 4 oraz  226 ust. 1 pkt 2 lit. c



Telemechanika  Andrzej
Gawrych

      ul. Łukowica 330
     34-606 Łukowica
    Nip 7371334294

Odrzucenie ofert:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu odrzuca następujące oferty:

Altra Sp. z o.o.
ul. gen. Władysława Sikorskiego 16a
22-400 Zamość

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. C, Zamawiający odrzuca
ofertę Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przedmiotowego  środka
dowodowego,  lub  innych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawca  został  wezwany  do
złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów. 

Proeko Energy Sp. z o.o.
ul. Kręta 45
42-500 Będzin 
Nip 6290023218

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 4, Zamawiający odrzuca ofertę
gdy  jest nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  Zgodnie  z  art.  63  ust.  2   w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne
ofertę,  wniosek o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  lub
konkursie,  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1,  składa  się  pod  rygorem
nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  W  związku  oznacza  to,  że  gdy  oferta  nie  została
opatrzona  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  jest  ona  nieważna  na  podstawie
odrębnych przepisów i zaistniała konieczność jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp. 

Atum Energy Sp. z o.o.
ul. Demokratyczna 117 
 93-348 Łódź 
Nip 7292720407

Uzasadnienie faktyczne i prawne:



Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. C, Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przedmiotowego  środka
dowodowego,  lub  innych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawca  został  wezwany  do
złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów. 

 ECO4PLANET Sp. z o.o.
 ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Nip 6793180855

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. C, Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przedmiotowego  środka
dowodowego,  lub  innych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawca  został  wezwany  do
złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów. 

Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tadeusza Kościuszki112
40-519 Katowice
Nip 6342449485

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. C, Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przedmiotowego  środka
dowodowego,  lub  innych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawca  został  wezwany  do
złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów. 

BMGroup Sp. z o.o.
ul. Pl. Wolności 12
46-100 Namysłów 
Nip 8992756425

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. C, Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przedmiotowego  środka
dowodowego,  lub  innych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawca  został  wezwany  do



złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów. 

MS Energy Mariusz Świątkiewicz
ul. Zamkowa 9
 55-040 Ślęza
Nip8942959511

Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 5, Zamawiający odrzuca ofertę, gdy
jej  treść  jest  niezgodna  z  warunkami  zamówienia.  Zamawiający  w  przedmiotowym
postępowaniu przedstawił minimalne parametry, co do montowanych modułów i inwertera.
Przedstawiona  karta  produktu  dla  modułu  fotowoltaicznego  nie  spełnia  minimalnych
parametrów wskazanych przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 11
47-400 Racibórz
Nip 6391929529

Zamawiający odrzucona ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit.  c. Zamawiający odrzuca
ofertę ponieważ przedmiotowe środki dowodowe zostały złożone bez tłumaczeń na język
polski. Zamawiający nie może ocenić przedmiotowych środków dowodowych. 

Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych
ul. Łukowica 330
34-606 Łukowica
Nip 7371334294

Zamawiający odrzuca ofertę na postawie 226 ust. 1 pkt 2 lit. C, Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przedmiotowego  środka
dowodowego,  lub  innych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawca  został  wezwany  do
złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów. 

Termin zawarcia umowy:
         Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2, tj.
w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.
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