
 

   

 

 
 

Gaszowice, dnia 06.12.2021 r. 
GPIZP.271.33.2021 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odnawialne źródła energii na 
terenie Gminy Gaszowice” 

 W związku z oczywistą omyłką pisarską Zamawiający przekazuje skorygowaną informację z otwarcia ofert. 
 
 Zgodnie z art. art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Gaszowice 
informuj, że w terminie do dnia 03.12.2021 r. godz. 10.00 złożono następujące oferty: 
 
Zadanie I – instalacje fotowoltaiczne 

L.p. 
Nazwa wykonawcy 
Adres wykonawcy 

Cena brutto 

Wyposażenie każdej 
instalacji 

fotowoltaicznej w 
ochronę 

przeciwpożarową PP 
(zgodnie z normą 

IEC60947 lub 
równoważną) 

Współczynnik 
temperaturowy Pmax 

modułu 
fotowoltaicznego 

Wykonanie przeglądu 
(poza przeglądami 
wymaganymi przez 

producenta) dla 
wszystkich instalacji 

między 12 a 14 
miesiącem użytkowania 
od odbioru końcowego 

(zakres przeglądu – 
wykonane próby i 
badania musi być 

adekwatny do 
wykonanych czynności 

przy odbiorze instalacji) 

Wykonanie przeglądu 
(poza przeglądami 
wymaganymi przez 

producenta) dla 
wszystkich instalacji 

między 48 a 52 
miesiącem użytkowania 
od odbioru końcowego  

(zakres przeglądu – 
wykonane próby i 
badania musi być 

adekwatny do 
wykonanych czynności 

przy odbiorze instalacji) 

1. 
Heliosenergia.pl Sp. z O.O. 

Rzemieślnicza 5 
43-300 Bielsko-Biała 

2 302 084,98 zł TAK 
Minus 0,36 %/

O
C i 

więcej 
TAK TAK 

2. 
Sanito sp. z o.o. 
Puławska 476 

02-884 Warszawa 
1 988 959,32 zł TAK 

Minus 0,36 %/
O
C i 

więcej 
TAK TAK 



3. 

FLEXIPOWER GROUP SP. Z 
O.O. SP. K. 

KUDROWICE 12 
95-200 PABIANICE 

2 049 348,60 zł TAK 
Minus 0,36 %/

O
C i 

więcej 
TAK TAK 

     
  
Zadanie II – instalacje kolektorów słonecznych  

     
L.p. 

Nazwa wykonawcy 
Adres wykonawcy 

Cena brutto 

Układ hydrauliczny oraz płyta 
absorbera kolektora 
słonecznego zbudowana z 
materiałów jednorodnych 

Wykonanie przeglądu (poza 
przeglądami wymaganymi przez 
producenta) dla wszystkich 
instalacji między 12 a 14 miesiącem 
użytkowania od odbioru 
końcowego (zakres przeglądu – 
wykonane próby i badania musi być 
adekwatny do wykonanych 
czynności przy odbiorze instalacji) 

Wykonanie przeglądu (poza 
przeglądami wymaganymi przez 
producenta) dla wszystkich 
instalacji między 48 a 52 
miesiącem użytkowania od 
odbioru końcowego  (zakres 
przeglądu – wykonane próby i 
badania musi być adekwatny do 
wykonanych czynności przy 
odbiorze instalacji) 

1. FLEXIPOWER GROUP SP. Z 
O.O. SP. K. 

KUDROWICE 12 
95-200 PABIANICE 

294 278,82 zł TAK TAK TAK 
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