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ZP.271.13.2019                                                           Starogard Gd., dn 22.08.2019 r. 
 
 
 

Na podst. art. 92 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy) zamawiający 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: 

 „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych,  

kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin 

Starogard Gdański i Bobowo” 

dokonano następujących czynności: 

 

 

1. W postępowaniu na części II zamówienia „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie 

Gmin Starogard Gdański i Bobowo” wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez: 

FlexiPower Group Sp. z. o. o. Sp. K. ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska. 

Uzasadnienie: 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podst. przepisów Ustawy, otrzymała największą liczbę 

punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert. 

2. W postępowaniu na część II zamówienia złożono 2 oferty, którym przyznano następującą 

punktację: 

 

 Nazwa i adres wykonawcy 
Kryterium 

najniższa cena 

Kryterium  
czas reakcji przeglądu 

gwarancyjnego na 
wezwanie (w dniach) 

Łączna punktacja 

1 
Sanito Sp. z o.o. 

Puławska 476, 02-884 Warszawa 
 

49,98  40 89,98 

2 
FlexiPower Group Sp. z. o. o. Sp. K. 

ul. Majora Hubala 157,  
95-054 Wola Zaradzyńska 

 

60  40 100 

 

3. W postępowaniu na części III zamówienia „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gmin 

Starogard Gdański i Bobowo” wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez: 

FlexiPower Group Sp. z. o. o. Sp. K. ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska. 

Uzasadnienie: 

Jedyna złożona oferta, niepodlegająca odrzuceniu na podst. przepisów Ustawy, otrzymała 

największą liczbę punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert. 
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4. W postępowaniu na część III zamówienia złożono 1 ofertę, której przyznano następującą 

punktację: 

 

 Nazwa i adres wykonawcy 
Kryterium 

najniższa cena 

Kryterium  
czas reakcji przeglądu 

gwarancyjnego na 
wezwanie (w dniach) 

Łączna punktacja 

1 
FlexiPower Group Sp. z. o. o. Sp. K. 

ul. Majora Hubala 157,  
95-054 Wola Zaradzyńska 

 

60  40 100 

 
 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 


