
 
 
 

 
 

Znak sprawy:                                                                                              Czeladź, dnia 15.05.2020 r. 

ZP/7/D/MZGK/20  

WI.26.8.2020  

 
        

Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie  
przedmiotowego zamówienia 
publicznego 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania w  trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż instalacji foto-

woltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi” 

 
 

                                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym pismem 
informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 
- Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi” złożonej przez: 

 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„KOMEL” Piotr Trzópek 
ul. Tarnogórska 30 
42-677 Szałsza 

                                                    

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z 
ustawą Pzp, oferta jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Według przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 
najwyższą ilość punktów. 

 
 
 
 
 
 
 



 
I. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 

 
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i 
montaż instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi” 
 
 

Nazwa albo imię i 
nazwisko, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców 

Liczba punktów w ramach kryterium 
Łączna liczba 

punktów 
[pkt] 

 
Cena 

(waga – 60%) 
[pkt] 

 
 

Okres gwarancji 
jakości  i rękojmi 

(waga – 40%) [pkt] 
 

 

PRO-ECO Sp. z o.o 
al. Zwycięstwa 245/7 

81-525 Gdynia 
 

50,55 40 90,55 

Firma Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowa 

Mabapa 
Piotr Chudoba 

ul. Daszyńskiego 
157, 44-151 Gliwice 

 

OFERTA ODRZUCONA 

IMPULS 
CONTRACTOR 
Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Drukarska 7/49 
30-348 Kraków 

 

33,72 40 73,72 

Wil System Sp. z o.o. 
ul. Leszno 8/50 

01-192 warszawa 
 

OFERTA ODRZUCONA 

Smart EPC Sp. z o.o. 
ul. Portowa 28 
44-102 Gliwice 

 

44,48 40 84,48 

KOMTECH 
Piotr Martuszewski 
ul. Barbackiego 15, 
33-300 Nowy Sącz 

 

41,91 40 81,91 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 

„KOMEL” 
Piotr Trzópek 

ul. Tarnogórska 30 
42-677 Szałsza 

 

60 40 100 

    

    



 
 

 
II. Informacja dotycząca dynamicznego systemu zakupów 

 
Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa                  
i montaż instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury                         
w Czeladzi” nie było prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 


