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HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o.

uI. Kwiatkowskiego 1

37-45O Stalowa Wola

ZAW|ADOM|ENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Zapytania ofertowego na,,Budowę instalaciifotowoltaicznej 99,76 kW

na dachu hali produkcyinej HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o."

HSW oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli zawiadamia

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania

ofertowego pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznei99,76 kW na dachu hali produkcyjnej

HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o."
Do dnia 11.05.2018 r. do godziny 1500 wpłynęło ]_0 ofert z cze1o 8 odrzucono.

L. l-BS.PL Sp. z o.o. - 100 pkt

2. Solarhouse inż. Marcin Piechota - 98,96 pkt

Wybrana została oferta firmy I-BS.PL Sp. z o.o. Oferta została sporządzona prawidłowo, treŚĆ

dokumentów spełnia wszystkie warunki powyższego zapytania,

Zamawiający odrzucił osiem ofert w postępowaniu tj.:

1. ofertę zlożonąprzez B&lProenergy s.c. z uwagi na to, że nie spełnia wymagań formalnych,

Brak informacji o terminie ważności oferty, Brak dokumentów potwierdzających spełnienie

kryteriów punktowych (gwarancja na inwertery).

2. Ofertę złożoną przez SUNTRANS Sp. z o,o. z uwagi na to, że nie spełnia wymogów

formalnych. Brak informacji o warunkach iterminie płatności. Brak dokumentÓw

potwierdzających spełnienie kryteriów punktowych (gwarancja na inwertery).

3. Ofertę zlożonąprzez MBM Solar Sp. z o.o. z uwagi na to, że nie spełnia wymogów

formalnych. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów punktowych

(gwarancja na inwertery). Brak informacji o warunkach iterminie płatności. Brak informacji o

przeszkoleniu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji.

, 
4. ofertę zlożoną przez Great Solar Sp. z o.o. z uwagi na to, że nie spełnia wymogów

formalnych. Brak informacji o przeszkoleniu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji.

Brak dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów punktowych (gwarancja na

inwertery).
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5. Ofertę zlożonąprzez AXAN Sp. z o.o, z uwagi na to, że nie spełnia wymogów formalnych,

Brak informacji o terminie ważności oferty. Brak dokumentów potwierdzającYch sPełnienie

kryteriów punktowych (karta katalogowa inwertera, gwarancja na inwertery). Brak

informacji o przeszkoleniu Zamawiającego w zakresie obsługi instaIacji,

6. Ofertę złożonąprzez Grupa 05 Sp. z o.o. z uwagi na to, że nie spełnia wymagań

formalnych. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów punktowych

(gwarancja na inwertery). Brak opisu proponowanego sprzętu a co za tym idzie, brak

informacji o przeszkoleniu zamawiającego w zakresie obsługi instalacji, informacji o PełnYm

monitoringu instalacji. Brak oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym,

7. ofertę złożoną przez AW-DQM Adam Wojtanowicz z uwagi na to, Że nie sPełnia wYmagań

formalnych. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów punktowYch (kartY

katalogowe, potwierdzenie gwarancji).

8. Ofertę złożoną przez Konsorcjum Energia Taniej MP Solar z uwagi na to, że nie spełnia

wymagań formalnych. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

punktowych (gwarancja na inwertery). Brak formularza ofertowego. Brak informacji o

gwarancji na wykonane prace, warunkach i terminie płatnoŚci, terminie waŻnoŚci ofertY,

przeszkoleniu zamawiającego w zakresie obsługi instalacji,

W ciągu 7 dni,od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia o wyniku postępowania,

Zamawiający prześle oferentowi (l_Bs.PL Sp. z o.o.) wersję elektroniczną umowy wyznaczając

termin zawarcia umowy, jednocześnie wyznaczając termin na odesłanie podpisanejprzez

oferenta umowy na adres siedziby Hsw oprzyrządowanie i Narzędzia specjalne.
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