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Sprawa: 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.          

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną 
przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, w której 
zaoferowano realizację zamówienia za kwotę 121.770,00 zł brutto i zobowiązano się wykonać roboty 
budowlane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania 
terenu budowy. 
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę 
punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 
Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 

kryterium cena 
 
 

(waga 60 %) 

Liczba punktów w kryterium termin 
realizacji robót budowlanych na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

 
 

(waga 40 %) 

RAZEM 

1 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska 

EkoWodrol Sp. z o. o., 
ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin 

44,88 40,00 84,88 

2 
Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o., 

ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice 
38,24 20,00 58,24 

3 
FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k., 

ul. Majora Hubala 157,  
95-054 Wola Zaradzyńska 

60,00 20,00 80,00 

 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 26.10.2016 r., tj. po upływie terminu określonego 
w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl              


