
PROTOKÓŁ 

z dnia 22.05.2020r. 

z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym ZP/1/2020/PCM 

z dnia 22.05.2020r. 
W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej  na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy w Wieruszowie” w dniu 22.05.2020 o godzinie 11:30, w budynku administracji 

Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie 

dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert. 

 

 

I. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od 

07.05.2020r. do dnia 22.05.2020r. do godz.1100  uczestniczących w procesie przetargowym w 

trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 07.05.2020r. na w/w zamówienie 

publiczne, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.pcm-nzoz-

wieruszow.pl/ 

 

III. Oferty złożyli następujący oferenci: 

 

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

netto za wykonanie zadania w wysokości 162.500,00 zł, kwotę brutto 199.875,00 zł, oferując 

okres gwarancji produktowej od producenta na moduły PV przez okres 360 miesięcy, oraz 

długość okresu gwarancji na spadek mocy o wartości 10 % po 12 latach i spadek mocy o 

wartości 17 % po 30 latach. 

 

SMART EPC Sp. z o.o., z siedzibą ul. Portowa 28, 44-102 Gliwice, podając kwotę netto za 

wykonanie zadania w wysokości 215.400,00 zł, kwotę brutto 264.942,00 zł, oferując okres 

gwarancji produktowej od producenta na moduły PV przez okres 180 miesięcy, oraz długość 

okresu gwarancji na spadek mocy o wartości 10 % po 12 latach i spadek mocy o wartości 17 % 

po 28 latach. 

 

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

kwotę netto za wykonanie zadania w wysokości 232.000,00 zł, kwotę brutto 285.360,00 zł, 

oferując okres gwarancji produktowej od producenta na moduły PV przez okres 180 miesięcy, 

oraz długość okresu gwarancji na spadek mocy o wartości 10 % po 12 latach i spadek mocy o 

wartości 17 % po 28 latach. 

 

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

netto za wykonanie zadania w wysokości 178.710,00 zł, kwotę brutto 218.940,00 zł, oferując 

okres gwarancji produktowej od producenta na moduły PV przez okres 180 miesięcy, oraz 

długość okresu gwarancji na spadek mocy o wartości 10 % po 12 latach i spadek mocy o 

wartości 17 % po 21 latach. 

 

 

 

http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/
http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/


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

netto za wykonanie zadania w wysokości 199.000,00 zł, kwotę brutto 244.770,00 zł, oferując 

okres gwarancji produktowej od producenta na moduły PV przez okres 180 miesięcy, oraz 

długość okresu gwarancji na spadek mocy o wartości 10 % po 12 latach i spadek mocy o 

wartości 17 % po 28 latach. 

 

 

 

Wartość brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 

252.150.00 zł.  

 

 

 

Prezes Zarządu 

Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego 

Eunika Adamus 
 


