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Harasiuki, dnia 02.11.2020 r. 

 

Znak sprawy: RRG.III. 271.5.2020 

 
- do wszystkich Wykonawców – 

 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Rozwój 

mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie 

Harasiuki”. 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Zamawiający: Gmina Harasiuki, Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki, działając  

na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano 

wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w pkt 18 SIWZ jest oferta  

nr 1 złożona przez Wykonawcę:  DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z o.o.  

ul. Chemiczna 8G 20-329 Lublin z ceną ofertową: 10 289 484,00 zł brutto, sprawnością 

optyczną kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury: 85,9%, grubością izolacji 

kolektora słonecznego: 40 mm, współczynnikiem wypełnienia modułu fotowoltaicznego: 

78,11% oraz gwarancją modułu fotowoltaicznego: 15 lat. 
 

Uzasadnione wyboru: 

 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz 

jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ 

- „Cena” – 60 pkt., „Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury” - 10 

pkt., „Grubość izolacji kolektora słonecznego” - 5 pkt., „Współczynnik wypełnienia modułu 

fotowoltaicznego” - 10 pkt., „Gwarancja modułu fotowoltaicznego” - 10 pkt., razem - 95 pkt. 
 

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje: 

 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji: 
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Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres (siedziba) 

Wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w 

kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Sprawność 

optyczna kolektora 

słonecznego  

w odniesieniu  

do apertury” 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Grubość izolacji 

kolektora 

słonecznego” 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Współczynnik 

wypełnienia 

modułu 

fotowoltaicznego” 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Gwarancja 

modułu 

fotowoltaicznego” 

Łączna   

punktacja 

przyznana 

ofercie 

1 

DAJK Maciej 

Kańczugowski 

Spółka z o.o.  

ul. Chemiczna 8G  

20-329 Lublin 

60 pkt 10 pkt 5 pkt 10 pkt 10 pkt 95 pkt 

2 

SANITO Sp. z o.o. ul. 

Puławska 476, 02-

884 Warszawa 

Nie podlega ocenia – Wykonawca wykluczony 

3 

ECO-TEAM  

Sp. z o.o. Sp.k  

ul. Władysława 

Jagiełły 60,  

42-202 

Częstochowa 

Nie podlega ocenia – Wykonawca wykluczony 

4 

JSB CONSTRUCTION 

PPHU JOLANTA 

SEKUŁA  

ul. Potokowa 12A/1  

80-297 Banino 

Nie podlega ocenia – Wykonawca wykluczony 

5 

DOMOTERMIKA 

Krzysztof Majewski  

ul. Polna 1e/6,  

82-500 Kwidzyn 

Nie podlega ocenia – oferta odrzucona 

6 

Solartime  

Sp. z o.o.  

ul. Załęska 106B, 

35–322 Rzeszów 

58,59 pkt 10 pkt 5 pkt 10 pkt 10 pkt 93,59 pkt 

7 

ML SYSTEM S.A. 

Zaczernie 190G, 36-

062 Zaczernie 

54,6 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 94,6 pkt 

 

2) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: 

− Wykonawca: SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, który złożył ofertę 

nr 2 został wykluczony na podstawie art. 184 ustawy Pzp.  

− Wykonawca: ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k, ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 

Częstochowa, który złożył ofertę nr 3 został wykluczony na podstawie art. 184 ustawy 

Pzp.  

− Wykonawca: JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA, ul. Potokowa 12A/1,  

80-297 Banino, który złożył ofertę nr 4 został wykluczony na podstawie art. 184 

ustawy Pzp.  
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3) o ofertach odrzuconych: 

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę: DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, ul. Polna 

1e/6, 82-500 Kwidzyn została odrzucona w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp (w związku z art. 87 ust. 1 i art. 82 ust. 1 ustawy Pzp) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż ww. postępowaniu nie ustanowił 

dynamicznego systemu zakupów.  

 

WÓJT GMINY 

(-) 

Krzysztof Kiszka 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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