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Wszyscy wykonawcy

oct 0szENtE
0 wYBoRzE NAJKoRZYSTNIEJSZEJ oFERTY i UN|EWA2N|EN|U PoSTEPoWAN|A

dot,: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 5UE.271.3.2019, Nazwa zadania:

Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawq i monta2 instalacji kolektor6w stonecznych,
powietrznych pomp ciepta wraz z budowq o6wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w

gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

1. Dziatajqc na podstawie art,92 ust, 1 pkt, 1) ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U,2017,1579 j,t.

z p62n. zm.) zamawiajqcy intormuje, 2e w prowadzonym postqpowaniu w ramach I czqSci (dostawa i

monta2 instalacji do c.w.u.) zam6wienia wybrano do realizacji zamowienia najkorzystniejszq otertq zto2onq

przez wykonawcq:

ANTINUS Sp. z 0.o., ul, Sobieskiego 39 85, 96-100 Skierniewice.

Uzasadnienie wyboru: Oterta najkorzystniejsza wybrana zostata zgodnie z art, 91 ust, 1 ustawy Pzp, na
podstawie kryteriow oceny ofert okreSlonych w SpecyFikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, 0[erta
otrzymata najwy2szq liczbq punktow, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunk6w
zamowienia.

W prowadzonym postqpowaniu zlo2ono nastqpujqce oferty:

0ferta nr 1 w zakresie I czq6ci (dostawa
Nazwa wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Punkt. dla kryt. Cena:

Punkt, dla kryt. okres Gwarancji:

Punkt dla kryt. Sk16cenie termin realizacji:

Punktacja - suma:

i monta2 instalacji do c.w.u.):
ANTINUS Sp. z o.o.,

ul, Sobieskiego 39 85,

60 pkt,

0 pkt,

20 pkt.

80 pkt.

2, Dzialajqc na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1) lit, a) Prawa zam6wiei publicznych, w zwiqzku z tym,2e w

niniejszym postqpowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zlo2ono tylko jednq oiertq,
podpisanie umowy mozliwe bqdzie po dopetnieniu wszelkich tormalno6ci. Proszq o kontakt, w sprawie
zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 16,07,2019 r,

3. Zamawiajqcy inFormuje,2e w prowadzonyri' postqpowaniu w ramach ll czqsci (dostawa imonta2 latarni
oSwietlenia ulicznego) zamowienia, zgodnie z art.93 ust, 1 pkt, 1) ustawy prawo zam6wier'r publicznych

(Dz, U,2017.1579 1,t, z p6in, zm,) uniewa2niono postqpowanie z uwagi na niezto2enie 2adnej oferty
niepodlegajqcej odrzuceni u.
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Srodki ochrony prawnej:

Intormacje dotyczqce Srodk6w ochrony prawnej. znajdujq siq Specytikacji istotnych warunk6w zam6wienia

oraz w Dziale Vl Prawa zam6wiefr publicznych "Srodki ochrony prawnej", art, od 179 do 198g,

'e'lS biele-------
iownik ZamawiajEcego
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