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lnformacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: o udzielenie zamóWienia publlcznego na dostawę imontaż wrazz
zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych i instalacji
fotowo!taicznych na nieruchomościach prywatnych i na budynkach użyteczności
publicznej w ramach Projektu pn. ,,Energia dla przyszłości odnawialne źrődła energii w
gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica''

Znak: BUZ.27L.6.2OL9

Dzĺałając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawozamówień publicznych (Dz. U. z2019r.,poz'!B43), Zamawiający
upoważnĺony: Gmina Stara Kornica zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przedmiotowym postępowaniu: ,,Dostawa i montaż Wraz z zaprojektowaniem i

uruchomieniem instalacjĺ kolektorów stonecznych i instalacji fotowoltaicznych na

nieruchomościach prywatnych i na budynkach użyteczności publicznej w Gminach Dobre,
Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica'' w ramach Projektu pn. ,,Energĺa dla przyszłości

odnawialne źródła energĺi W gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów,
Sta nisławów, Stara Korn ica''
Zamawiający wybrat jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy prowadzącego działalność pod

nazWą:

ANT|NUs Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
ul. Sobieskiego 39 85, 96-100 Skierniewice

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu złożono tylko dwĺe oferty. Wymieniony wykonawca spełnĺa warunki
udzĺaľu w postępowaniu ĺ nie podlega wykluczeniu. oferta nie podlega odrzucenĺu ijest
zgodna z treścią specyfĺkacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny oferta
tego Wykonawcy uzyskała maksymalną łączną lĺczbę 100 punktów w kryteriach oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego
postępowanĺa przetargowego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust' ].

ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.



1. Zamawiający przedstawia wynik oceny ww. oferty w formie tabelarycznej:

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. ]. pkt 6) ustawy z dnia 29

stycznĺa 2004 roku Prawo zamówień publĺcznych (Dz. U. z 2a79, poz. L843 z pőźn.

zm.), Gmĺna Stara Kornica informuje, iż w przedmiotowym postępowanĺu nie

ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

3. Równocześnie zawiadamĺamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej W postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawĺający jest

zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówĺeń Publicznych przysługuje

odwołanĺe, z zastrzeŻenĺem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
odwołanĺe wnosi się w terminach iformie, określonych w art. 1.82oraz art. 180 ust.

4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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