
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania 

obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele 

fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich  

w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00054.2016   29.09.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00332/16   

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

 z 2015, poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej 

kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

 

Oferta nr 1 – EkoWodrol Sp. z o. o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin: 

− cena brutto oferty: 121.770,00 zł; 

− termin realizacji robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

od dnia przekazania terenu budowy: 1 tydzień. 

 

Oferta nr 2 – Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o., ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice:   

− cena brutto oferty 142.919,11 zł; 

− termin realizacji robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

od dnia przekazania terenu budowy: 2 tygodnie. 

 

Oferta nr 3 – FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska:  

− cena brutto oferty: 91.089,77 zł;  

− termin realizacji robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

od dnia przekazania terenu budowy: 2 tygodnie. 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

podstawowego kwotę 120.554,50 zł brutto. 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy,  

w kwocie, która nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Ponieważ Wykonawcy przedłożyli powyższe oświadczenia wraz z ofertą Zamawiający informuje,  

iż w powyższym terminie zobowiązani są je złożyć ponownie jedynie w przypadku, gdy informacje w nich 

zawarte uległy zmianie. 
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