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ROZ.271.18.2018.EM 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  

Publicznych  na portalu UZP, w dniu 2018-12-10 r. i otrzymało Nr 659597-N-2018 oraz zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin na stronie www.bip.radomin.pl – Zamówienia 

Publiczne - Przetargi 2018, a także wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego.            

Wójt Gminy Radomin 

ogłasza,  

że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej  

kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Montaż instalacji 

fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”  złożono 2 oferty na wykonanie 

zadania, w terminie na składanie ofert.  

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez: 

QXM Sp. z o.o.  

ul. Warsztatowa 8 

64-920 Piła 

Cena oferty brutto – 519 768,07 zł 

Okres gwarancji na: 

- panele fotowoltaiczne 10 lat 

- pozostałe urządzenia i elementy instalacji 10 lat 

- montaż 10 lat 

Termin wykonania – I etap: 16.12.2019 r., II etap: 30.06.2019 r. 

Przyznana punktacja: cena – 60 pkt, okresy gwarancji 40 pkt ; razem 100 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 2: 

Zamawiający, w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze 

zm.), wybiera oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z powyższym oferty firmy QXM Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 8, 

64-920 Piła uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ważnych ofert, zgodnie z przyjętymi 

kryteriami oceny. 

Ponadto w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto/  

punktacja 

Termin  

wykonania 

Okres gwarancji/ 

punktacja 

Warunki płatności 

Suma punktacji 

1 
3energy Sp. z o.o. , ul. 

Liściasta 17, 91-357 

Łódź 

530 075,94 zł 

58,83 pkt 

I etap – 

16.12.2019 r. 

Panele 

fotowoltaiczne: 10 

lat 

- wynagrodzenie 

ryczałtowe 

-  termin płatności 30 dni 

http://www.radomin.pl/
http://www.radomin.pl/


 

II etap – 

30.06.2020 r. 

10 pkt 

Na pozostałe 

urządzenia i 

elementy instalacji: 

5 lat 

5 pkt 

83,83 pkt 

Gwarancja 

montażowa: 10 lat  

10 pkt 

 

Dla części 1:  

Kryterium oceny ofert jest: 

cena                                                                                                       = 60% 

okres gwarancji na panele fotowoltaiczne                                         = 10%  

okres gwarancji na na pozostałe urządzenia i elementy instalacji  = 10% 

gwarancja montażowa                                                                         = 20% 

razem                                                                                                = 100%                                                 

 

 

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę: nie odrzucono 

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z Wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, na 

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 zostanie zawarta po terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.   

 

                            

 

ZATWIERDZIŁ 

                  Wójt Gminy Radomin 

        (-) inż. Piotr Wolski  
  

                                                                                               /podpis kierownika Zamawiającego/ 
 


