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Sośnie, dnia 29.03.2022 r. 
Znak sprawy: ZP.271.14.2021 

- do Wykonawców, którzy złożyli oferty – 
 
 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów 
słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie”. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
w zakresie części 1 zamówienia 

 
 

 

Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, działając na podstawie 

art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, że dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji 

kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sośnie”. 
 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w 17 SWZ została oferta  

Nr 1 złożona przez Wykonawcę: FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12,  

95-200 Pabianice z ceną ofertową: 3 257 704,44 zł brutto oraz czasem reakcji 

przeglądu gwarancyjnego na żądanie: 5 dni robocze od momentu zgłoszenia. 
 

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w 

 rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę  

i inne kryteria określone w rozdziale 17 SWZ. 
 

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje: 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację (w zakresie części 1 zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę): 

Numer 
oferty 

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz 
siedziby lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania Wykonawców 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
„Cena” 

Liczba punktów 
w kryterium  

„Czas reakcji 
przeglądu 

gwarancyjnego  
na żądanie” 

Łączna   
punktacja 
przyznana 

ofercie 

1 
FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. 
Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 

60 pkt 0 pkt 60 pkt 

 

 

2) o ofertach odrzuconych: brak. 
 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

 

Wójt 

/-/ Stanisław Budzik 
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