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WOIEWODZnVO NIAZOWIECKIE
IG 271 16 2018 u'- VAadys^awa S'<o'5<iego 5

07-300 Osuow Mazowiecka

NIP 759-162-23-97. REGCN 550667913
INFORMACA Z OTWARCIA OFERT

w ramach post^powania na „Dostaw§ i montaz instalacji kolektordw stonecznych, kottdw na biomas^ oraz instaiacji fotowoltaicznych
na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka"

Data otwarcia ofert: 22.06.2018 r. godz. 10:15

Kwota, jakq Zamawiaj^cy zamierza przeznaczy^ na sfinansowanie zamdwienia:
•  cz. 1.380 zestawdw instalacji kolektordw stonecznych - 4.116.529,62 zf

•  cz. 2.46 szt. kottdw na biomasQ do ogrzewania budynkdw o mocy minimalnej 25kW - 656.740,29 zt
•  cz. 3.4 zestawy fotowoltaiczne - 913.221,94 zi

u>- Nazwa ladres wykonawcy

cz. 1

380 zestawOw instalacji kolektordw
slonecznych

termin wykonania - 30.11.2018 r.; okres
gwarancj! - zgodnle z§14 Projektu umowy;
warunki platnolci: 30 dnIa od daty ztolenia
faktury

cz. 2

46 szt. kotlOw na biomasg

termin wykonania - 30.09.2018 r.; okres
gwarancjl - zgodnle z § 14 Projektu umowy;
warunki platnoki:30 dnia od daty zlolenla
faktury

CZ.3

4 zestawy fotowoltalune

termin wykonania - 31.08.2018 r.; okres
gwarancjt - zgodnle z § 14 Projektu umowy;
warunki platnoici: 30 dnIa od daty zioienia
faktury

cena

czas reakcji praegladu

gwarancyjnego na
wezwanle

cena

czas reakcji przegl^du

gwarancyjnego na
wezwanle

cena

czas reakcji przegladu

gwarancyjnego na

wezwanle

1
SOLISYS Marcin Swigtek
ul. ButKarska 19a, 93-362 t.ddf

677.362,38 zt
1 dzled roboczy od
momentu zgtoszenia

2
Ekologlka 5p. z o.o.
ul. Polna 6,21-560 Rzeczvca

1.316.520,00 zt
5 dni roboczych od
momentu zgtoszenia

3

FlexIPower Group Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Majora Hubala 157
95-054 Wola Zaradzydska

4.375.594,08 zt
1 dzled roboczy od
momentu zgtoszenia

725.328,00 zt
1 dzled roboczy od
momentu zgtoszenia

637.140.00 Zt
1 dzied roboczy od
momentu zgtoszenia

4
NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul.Gokiniecl76,93-646 Eddi
745.200,00 zt

1 dzied roboczy od

momentu zgtoszenia
696.180,00 zt

1 dzled roboczy od

momentu zgtoszenia

Wykonawca w terminie 3 dnl od dnia zamleszczenia na stronle Internetowe] niniejszej informacji przekaze Zamawiajqcemu. informacj^ o przynaleznoki
lub braku przynaleznoSci do tej same] grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem informacji, wykonawca moze
przedstawid dowody, ze powi^zania z innym wykonawcq nie prowadz^ do zaktdcenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.
Wzdr informacji o grupie kapitatowej stanowi Zatqcznik Nr 5 do SIWZ.
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