
 

 

 

Gaszowice, dnia 21.01.2022 r. 
Gmina Gaszowice 
ul. Rydułtowska 2 
44-293 Gaszowice 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Numer postępowania: GPIZP.271.33.2021 
 
dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego 
pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice” 
 

dotyczy: ZADANIE II – kolektory słoneczne  

 
1.  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice,  cena brutto 294 278,82 zł 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w 
Specyfikacji warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

L.p. 

Nazwa 

wykonawcy 

Kryteria oceny ofert (punkty) 

Łączna liczba 

punktów 
Kryterium 

 

Cena 

Kryterium 

 

Układ hydrauliczny 

oraz płyta 

absorbera 

kolektora 

słonecznego 

zbudowana z 

materiałów 

jednorodnych) 

Kryterium 

 

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) 

Kryterium 

 

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 

Brutto 

60 pkt. 

TAK 

20 pkt. 

TAK 

10 pkt. 

TAK 

10 pkt. 

100 pkt. 

 
 
2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie 
została odrzucona żadna oferta. 
 
3. Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX 
Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.KUDROWICE 12, 95-200 PABIANICE 
2. a/a 


