Jastrzębia, dnia 09.04.2018 r.

Numer sprawy: RI.271.2.1.2018r.

INFORMACJA
na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
1. Nazwa zamówienia:
„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębi, Jastrzębia 110,
26-631 Jastrzębia (pok. 1 sala konferencyjna) w dniu 09.04.2018r. o godz.
10:15
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
 w zakresie części 1 zamówienia 1.662.403,92 zł brutto.
 w zakresie części 2 zamówienia 2.267.301,63 zł brutto.
 w zakresie części 3 zamówienia 385.478,00 zł brutto.
 w zakresie części 4 zamówienia 438.921,18 zł brutto.
4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
a) w zakresie części 1 zamówienia: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Jastrzębia”:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Czas reakcji
przeglądu
gwarancyjnego na
wezwanie

4

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Majora Hubala 157, 95-054
Wola Zaradzyńska

1.960.230,00

5 dni roboczych od
momentu zgłoszenia

 termin wykonania zamówienia: do 25.11.2018r.;
 okres gwarancji:
zgodnie z § 14 Projektu umowy;
 warunki płatności:
30 dnia od daty złożenia faktury.
b) w zakresie części 2 zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia”:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

1

HYMON ENERGY SP. Z O.O., UL.
Dojazd 16A, 33-100 Tarnów

1.870.079,17

4

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Majora Hubala 157, 95-054
Wola Zaradzyńska

1.950.410,85

Czas reakcji
przeglądu
gwarancyjnego
na wezwanie
3 dni robocze od
momentu
zgłoszenia
3 dni robocze od
momentu
zgłoszenia

 termin wykonania zamówienia: do 25.11.2018r.;
 okres gwarancji:
zgodnie z § 14 Projektu umowy;
 warunki płatności:
30 dnia od daty złożenia faktury.
c) w zakresie części 3 zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastrzębia”:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Czas reakcji
przeglądu
gwarancyjnego na
wezwanie

2

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

674.563,68

3 dni robocze od
momentu zgłoszenia

3

ERGO EKOLOGIKA Sp. z o.o. ul. K.
Gierdziejewskiego 7 lok. 17,
02-495 Warszawa

395.342,64

3 dni robocze od
momentu zgłoszenia

 termin wykonania zamówienia: do 25.09.2018r.;
 okres gwarancji:
zgodnie z § 14 Projektu umowy;
 warunki płatności:
30 dnia od daty złożenia faktury.
d) w zakresie części 4 zamówienia: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c. w. u.
w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia”:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Czas reakcji
przeglądu
gwarancyjnego na
wezwanie

2

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

553.068,00

3 dni robocze od
momentu zgłoszenia

3

ERGO EKOLOGIKA Sp. z o.o. ul. K.
Gierdziejewskiego 7 lok. 17,
02-495 Warszawa

471.357,90

3 dni robocze od
momentu zgłoszenia

 termin wykonania zamówienia: do 25.09.2018r.;
 okres gwarancji:
zgodnie z § 14 Projektu umowy;
 warunki płatności:
30 dnia od daty złożenia faktury.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),
przekaże Zamawiającemu. informację o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.
Wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Wzór informacji o grupie kapitałowej stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wójt Gminy
/Elżbieta Zasada/
.....................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

