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Nowe Ostrowy, 2019-03-06 
 
Zamawiający: 
Gmina Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 
 
Nazwa postępowania: 
„Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE 
NOWE OSTROWY”.  
CZĘŚĆ II: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 50 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. 

 
Znak sprawy: ZP.271.9.2018 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w zakresie Części II 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986; dalej: ustawa PZP) 
informuję, iż najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż 37 
instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu 
„WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY” w zakresie Części II 
jest oferta złożona przez: 

 
Hymon Energy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie,  
adres: ulica Dojazd 16A, 33-100 Tarnów. 
 

UZASADNIENIE 
 

W wyniku porównania ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż 37 instalacji 

kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu 

„WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY” w zakresie części II 

oferta oznaczona nr 2 złożona przez Hymon Energy Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością okazała się najkorzystniejsza. Oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku 

oceny przedmiotowa oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów w kryteriach oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z czego: 60 punktów za 

kryterium ceny, 10 punktów za kryterium okresu zaoferowanej gwarancji i 30 punktów za 

kryterium zaoferowanego czasu reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie. Wykonawca 

Hymon Energy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  

 

W niniejszym postępowaniu pn. Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 

mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII 



 

   

 

2 

SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY” w zakresie części II pięciu wykonawców złożyło 

swoje oferty, które otrzymały w wyniku oceny ofert następujące oceny punktowe:  

Nr 

oferty 

Wykonawca 

siedziba, adres 

 

Punktacja przyznana w 

poszczególnych kryteriach 

Suma 

punktów 
Cena 

Okres 

gwarancji 

Czas reakcji na 

zgłoszenie 

awarii na 

wezwanie 

1 

3energy Lech Szafran  

z siedzibą w Łodzi 

ul. Nefrytowa 58 

91 – 360 Łódź 

52,0 

pkt 
10,0 pkt 30,0 pkt 

92,0 

pkt 

2 

Hymon Energy Sp. z o.o. 

z siedzibą w Tarnowie 

ul. Dojazd 16A 

33 – 100 Tarnów 

60,0 

pkt 
10,0 pkt 30,0 pkt 

100,0 

pkt 

3 

Lider konsorcjum: 

GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sierakowicach Prawych 

Sierakowice Prawe 141D 

96-100 Skierniewice 

Partner konsorcjum: 

ECO-THERM Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łowiczu 

ul. Jana Pawła II 177/179 

99-400 Łowicz 

51,0 

pkt 
10,0 pkt 30,0 pkt 

91,0 

pkt 

4 

JSB Construction PPHU 

Jolanta Sekuła 

z siedzibą w Baninie 

ul. Potokowa 12A/1 

80 – 297 Banino 

56,5 

pkt 
10,0 pkt 30,0 pkt 

96,5 

pkt 

6 

Semper Power Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krupskim Młynie 

ul. Główna 7 

42-693 Krupski Młyn 

52,7 

pkt 
10,0 pkt 30,0 pkt 

92,7 

pkt 

 

Żaden z wykonawców, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu w zakresie 

części II, nie został wykluczony. 
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Żadna z ofert, złożonych w niniejszym postępowaniu w zakresie części II, nie została 

odrzucona. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

 

Zamawiający nie ustanowił w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne 

dynamicznego systemu zakupów.  

 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 
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