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Michów, dnia 15 czerwca 2021 r. 

In.271.1.2021 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Dotyczy:przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na 
biomasę w gminie Michów” – części zamówienia nr 3 

 

 Zamawiający – Gmina Michów na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana ustawą 

Pzp, udziela informacji związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła 

oraz kotłów na biomasę w gminie Michów” dla części zamówienia nr 3. 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty  

 

Jako najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia (dalej SWZ), zostaje wybrana oferta WykonawcyErgo 

Ekologia Sp. z o.o.ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu oferty złożyli następujący 

Wykonawcy: 

1. FlexiPowerGroup Sp. z o. o. Sp.k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, 

2. Ekologika Sp. z o.o.ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca, 

3. Ergo Ekologia Sp. z o.o. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa, 

4. ZPH Krzaczek Sp. z o.o. Krzaczek, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy. 

 

III. Punktacja przyznana ofertom 

Oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymały następujące liczby punktów w oparciu o 

kryteria oceny ofert określone w SWZ (kryterium „cena” 60 pkt., kryterium „okres 

gwarancji” 40 pkt.). 

Lp. Nazwa, adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów 

przyznana w 
kryterium 

„cena” 

Liczba 
punktów 

przyznana w 
kryterium 

„okres 
gwarancji” 

Łączna liczb 
przyznanych 

punktów 

1 FlexiPowerGroup  
Sp. z o.o. Sp.k. 
Kudrowice 12,  
95-200 Pabianice 

55,42 40 95,42 

2 Ekologika Sp. z o.o. 38,89 40 78,89 
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ul. Polna 6 
21-560 Rzeczyca 

3 Ergo Ekologia Sp. z o.o. 
ul.K.Gierdziejewskiego 
7 lok. 17,  
02-495 Warszawa 

60 40 100 

4 ZPH Krzaczek Sp. z o.o. 
Klikawa, ul. Leśna 5,                
24-100 Puławy 

55,21 40 95,21 

 

 

Wójt Gminy Michów 

Janusz Jankowski  

                                                                           /dokument w postaci elektronicznej podpisany  

                                                                                 kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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