
 
Powiat Suski 

 

             

 
ul. Kościelna 5b ,  34-200 Sucha Beskidzka 

tel. 33 875 79 00, e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl 
 
 

Sucha Beskidzka, dnia 29.07.2019r. 

WZ.272.10.2019.w 

 

Uczestnicy postępowania 

Nr WZ.272.10.2019 
 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym wykonanie robót 

budowlanych obejmujących wykonanie zestawów solarnych, pomp ciepła i zestawów 

fotowoltaicznych w domach mieszkalnych na terenie Powiatu Suskiego w ramach projektu pn. 

„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, 

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

/Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./ Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 

kryteriami oceny ofert są: cena - 60 %,  parametry techniczne - 10 %, wydłużenie okresu gwarancji 

producentów- 15 %, skrócenie okresu usuwania wad- 15% -  za ofertę najkorzystniejszą uznana 

została oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach  tj.: 
 

Na Część nr 1: Polska Ekologia Sp. z o. o., ul. Piastowska 7, 47-400 Racibórz -  przyznana 

punktacja za „cenę” – 60 punktów; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; 

przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów (w tym na 

kolektory- 5 punktów; na podgrzewacze- 5 punktów; na grupę pompową- 5 punktów ); przyznana 

punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we 

wszystkich kryteriach 100 punktów; 

 

Na Część nr 2: FLEXIPOWER Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola 

Zaradzyńska -  przyznana punktacja za „cenę” – 51,28 punktu; przyznana punktacja za „parametry 

techniczne”- 10 punktów; przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 

punktów; przyznana punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna 

punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 91,28 punktu; 

 

Na Część nr 3: FLEXIPOWER Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola 

Zaradzyńska -  przyznana punktacja za „cenę” – 60 punktów; przyznana punktacja za „parametry 

techniczne”- 10 punktów; przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 

punktów (w tym na moduły PV- 7,5 punktu; na falownik- 7,5 punktu); przyznana punktacja za 

„skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich 

kryteriach 100 punktów. 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu oprócz ofert wskazanych powyżej złożono następujące oferty: 

 

W zakresie Części nr 1:  

1. Inergis S.A., Ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa -  przyznana punktacja za 

„cenę” – 47,17 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; 

przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów (w tym na 

kolektory- 5 punktów; na podgrzewacze- 5 punktów; na grupę pompową- 5 punktów ); 

przyznana punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna 

punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 87,17 punktu; 
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2. FLEXIPOWER Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola 

Zaradzyńska-  przyznana punktacja za „cenę” – 55,21 punktu; przyznana punktacja za 

„parametry techniczne”- 10 punktów; przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji 

producentów”- 15 punktów (w tym na kolektory- 5 punktów; na podgrzewacze- 5 punktów; na 

grupę pompową- 5 punktów ); przyznana punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 

punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 95,21 punktu; 

 

3. SANITO  Sp. z o. o., Puławska 476, 02-884 Warszawa-  przyznana punktacja za „cenę” – 

45,36 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; przyznana 

punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów (w tym na kolektory- 

5 punktów; na podgrzewacze- 5 punktów; na grupę pompową- 5 punktów ); przyznana 

punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta 

we wszystkich kryteriach 85,36 punktu; 

 

4. Solartime Sp. z o. o., ul. Okulickiego 187, 35-222 Rzeszów- oferta odrzucona 

 

W zakresie Części nr 2: 

1.  Levada  Sp. z o. o., ul. Lucjana Rydla 57/2, 30-087 Kraków-  przyznana punktacja za 

„cenę” – 42,07 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; 

przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów; przyznana 

punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta 

we wszystkich kryteriach 82,07 punktu; 

 

2. Polska Ekologia Sp. z o. o., ul. Piastowska 7, 47-400 Racibórz-  przyznana punktacja za 

„cenę” – 60 punktów; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 0 punktów; 

przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów; przyznana 

punktacja za „skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta 

we wszystkich kryteriach 90 punktów; 

 

3. Solartime Sp. z o. o., ul. Okulickiego 187, 35-222 Rzeszów- oferta odrzucona 

 

 

W zakresie Części nr 3:  

1. ML System S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie-  przyznana punktacja za „cenę” – 

48,16 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; przyznana 

punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów (w tym na moduły 

PV- 7,5 punktu; na falownik- 7,5 punktu); przyznana punktacja za „skrócenie okresu 

usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 88,16 

punktu; 

 

2. SKORUT Systemy Solarne Sp. z o. o, ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice-  przyznana 

punktacja za „cenę” – 41,07 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 

punktów; przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów 

(w tym na moduły PV- 7,5 punktu; na falownik- 7,5 punktu); przyznana punktacja za 

„skrócenie okresu usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich 

kryteriach 81,07 punktów; 

 

3. Hymon Energy  Sp. z o. o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów-  przyznana punktacja za 

„cenę” – 51,44 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; 

przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów (w tym na 

moduły PV- 7,5 punktu; na falownik- 7,5 punktu); przyznana punktacja za „skrócenie okresu 
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usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 91,44 

punktu; 

 

4. Polska Ekologia Sp. z o. o., ul. Piastowska 7, 47-400 Racibórz-  przyznana punktacja za 

„cenę” – 56,31 punktu; przyznana punktacja za „parametry techniczne”- 10 punktów; 

przyznana punktacja za „wydłużenie okresu gwarancji producentów”- 15 punktów (w tym na 

moduły PV- 7,5 punktu; na falownik- 7,5 punktu); przyznana punktacja za „skrócenie okresu 

usuwania wad”- 15 punktów; sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 96,31 

punktu. 

 

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

O terminie zawarcia umowy wybrani Wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu 
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