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ZP/1/2020/PCM 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego 

Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11. ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez 

Wykonawcę: 

ABC ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Narutowicza 6/13, 90-135 Łódź 

 

 

Kryteriami oceny oferty były : 

a) Cena – 60 % 

b) Gwarancja produktowa od producenta na moduł PV (przez minimum 12 lat) – 30 % 

c) Gwarancja na spadek mocy oferowanych modułów (minimum 25 lat) – 10 % 

 

 

W prowadzonym postępowaniu, w wymaganym terminie została złożona następująca oferta:  

ABC ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Narutowicza 6/13, 90-135 Łódź.  

Otrzymał : 88,99 % 

 

SMART EPC Sp. z o.o., z siedzibą ul. Portowa 28, 44-102 Gliwice.  

Otrzymał: 85,26 % 

 

DEFRO Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200 Sieradz.  

Otrzymał: 82,02 % 

 

ADOX ENERGY Sp. z o.o., z siedzibą ul. Masztowa 65, 05-503 Antoninów.  

Otrzymał: 64,77 % 

 

GM STARBUD Sp. z o.o., z siedzibą ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

tj, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

 

 



Uzasadnienie: Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była : cena - 60 %, gwarancja produktowa od 

producenta na moduł PV (przez minimum 12 lat) – 30 %, gwarancja na spadek mocy 

oferowanych modułów (minimum 25 lat) – 10 %. Wybrany Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i złożył ofertę, która jest zgodna z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 
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