Bisztynek, 06.05.2016 r.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY
Zamawiający:
ALINA MROCZEK - A.R."M" HURT-DETAL
Ul. Chopina 1
11-230 Bisztynek
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 15.04.2016r. na
wykonanie zadania: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 kW
w firmie ALINA MROCZEK - A.R."M" HURT-DETAL”.

Inwestycja będzie

realizowana w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.
przedmiotowe zadanie powierza się firmie:
Wimax Mazury Sp. z o.o., ul. Lubawska 3, 14-200 Iława

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W
związku z wysłaniem zapytań do 3 oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie
internetowej firmy do zamawiającego wpłynęło łącznie 5 ofert. Zamawiający wybrał ofertę,
która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj.
cena za przedmiot zamówienia oraz udzielona gwarancja.
Dwie oferty zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymagań dotyczących
długości lat udzielonej gwarancji, jaka była wymagana w zapytaniu ofertowym. Są to oferty
firm: BIOMAR Marcin Biechowski oraz G2V Maciej Kędzierski.
Ponadto informuję, że żaden z Oferentów biorący udział w postępowaniu nie jest
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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Lista ofert, które wpłynęły w postępowaniu i przydzielona ilość punktów:
Oferenci
Wimax Mazury Sp. z o.o.
ul. Lubawska 3
14-200 Iława
BIOMAR Marcin
Biechowski
ul. Narcyzowa 12/55
81-653 Gdynia
Tele-Elektryka Marek
Downer
ul. Zielona 62
14-200 Iława
G2V Maciej Kędzierski
ul. Jagiellończyka 31
10-062 Olsztyn
PHU IWKD Adam
Gwóźdź
ul. K. Małłka 7
14-100 Ostróda

Proponowane

Suma

Data wpływu

lata

uzyskanych

oferty do

gwarancji

punktów

siedziby firmy

353823,46

39

100,00

28.04.2016 r.

-

-

-

27.04.2016 r.

364080,00

35

96,23

28.04.2016 r.

-

-

-

28.04.2016 r.

354978,00

35

98,47

28.04.2016 r.

Proponowana
kwota brutto

Punkty zostały przydzielone według kryterium cena (C)- 90% i kryterium gwarancja
(G) – 10% według następujących wzorów:
najniższa cena wśród badanych ofert
ilość pkt przyznanych ofercie (C) = …………………………………………….. x 90
cena badanej oferty
udzielona gwarancja (suma lat) badanej oferty)
ilość pkt przyznanej ofercie (G) = ………………………….………………………..……. x 10
najdłuższa udzielona gwarancja wśród badanych ofert
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

2

