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Nr 1/2011 
Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia 26541) na „Budowę instalacji 
solarnych na obiektach uŜyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy 
Człuchów oraz na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów w ramach 
projektu Energia słoneczna dla kaŜdego” 

 
 
               Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” 
informuję, Ŝe po dokonaniu badania i oceny ofert złoŜonych w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: 

ofertę nr 1 złoŜoną przez Konsorcjum firm: SOLAR SOLUTION Sp. z o.o.,         
ul. L.Heyki 2, 70-631 Szczecin i PROVSOLAR Kopija Bogusław, ul. Sportowa 4, 
74-100 Gryfino.  
 
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 2.019.288,97 złotych. 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wykonawca zaproponował 
najniŜszą cenę za realizacje zamówienia. 

 
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert:  - cena – 100 %  oferta otrzymała największą 
liczbę punktów t.j. – 100 punktów.  
 

II.  Wykluczono następujących  Wykonawców:       

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Modernizacyjne „ELTECHMA” Sp. z o.o.,          
ul. Stanisława śółkiewskiego 3, 35-203 Rzeszów 

                  Uzasadnienie: 
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. 
ustawy oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą. 
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W ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu o 
udzielenie zamówienia mogli wziąć udział Wykonawcy, którzy m.in.: - posiadają 
wiedzę i doświadczenie t.j: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat roboty 
budowlane polegające na montaŜu instalacji solarnych o wartości nie mniejszej 
niŜ 100.000,00 złotych brutto. 
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wymagał złoŜenia dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 
t.j.: wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z załączonych do oferty 
dokumentów wynika, iŜ Wykonawca nie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat 
robót budowlanych polegających na montaŜu instalacji solarnych o wartości nie 
mniejszej niŜ 100.000,00 złotych brutto. 

 
III.  Nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

 
 

IV.  Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. Informacja o ilości punktów 
przyznanych ofertom podlegającym ocenie. 

Ocena ofert: 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100 % 
Informuję, iŜ w wyniku badania i oceny ofert złoŜonych w przedmiotowym 
postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą 
punktację: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto 

Liczba 
punktów w 
kryterium -

cena 

2. 

Konsorcjum firm: 
4PROFI-T sp. z o.o. 
TERMO – KLIMA 
MK Marek Kurtyka 

ul. Oleska 20 
42 – 700 Lubliniec 
ul. Tartaczna 12 

40 – 749 Katowice 

2.273.082,93 zł 88,83 

3. 
PROTOS 
Ireneusz 

Mazurkiewicz 

ul. Boya śeleńskiego 
15 

35 – 959 Rzeszów 
2.800.710,00 zł 72,10 

4. 
Firma Gutkowski 
Jan Gutkowski 

ul. 17 stycznia 92 
64 – 100 Leszno 

2.879.795,75 zł 70,12 
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Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia 
publicznego moŜe być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.  

 
 
 

Prezes Zarządu 

/-/ Maciej Pestka 

6. 
CIEPŁOWNIK            

sp. z o.o. 
 

ul. Grunwaldzka 475 
62 – 064 Plewiska 

3.946.896,00 zł 51,16 

7. 
EKOWODROL          

sp. z o.o. 
 

ul. Słowiańska 13 
75 – 846 Koszalin 

2.927.400,00 zł 68,98 

8. 
PPWH „WEST-BUD” 

Jachimowicz s.j. 

ul. Obrońców Tobruku 
7 

75- 646 Koszalin 
2.324.491,02 zł 86,87 

9. 
SOLVER sp. z o.o. 

 

ul. Zagórska 167 
42 – 600 Tarnowskie 

Góry 
2.181.617,23 zł 92,56 


