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Kraków, dnia 15.11.2019r. 

 

Zamawiający: 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 W KRAKOWIE  
ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków 

 
Wszyscy kogo dotyczy  
Postępowanie nr ZP-1/19 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.:  
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 W KRAKOWIE 
 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż: 

 
1. Wybrano następującą ofertę: 
 
Oferta nr 6:  PVTEC Polska Sp. z o.o. Ostrów 49A, 33-122 Wierzchosławice  
– liczba uzyskanych punktów 100,00 pkt w tym: 
- w kryterium cena – 60,00 pkt,  
- w kryterium termin realizacji – 40,00 pkt 
 
Uzasadnienie: Zamawiający w toku czynności dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 
wskazanych kryteriów oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego 
określone w Ogłoszeniu. 
 
Pozostałe oferty nieodrzucone: 
 
Oferta nr 1: SKORUT Systemy solarne Sp. z o.o., Ul Wybickiego 71, 32-400 Myślenice 
– liczba uzyskanych punktów 92,19 pkt w tym: 
- w kryterium cena – 52,19 pkt,  
- w kryterium termin realizacji – 40,00 pkt 
 
Oferta nr 4: AMPECO Sp. z o.o., Ul. Jasna 5, 33-100 Tarnów 
– liczba uzyskanych punktów 71,51 pkt w tym: 
- w kryterium cena – 51,51 pkt,  
- w kryterium termin realizacji – 20,00 pkt 
 
Oferta nr 5: DYNAMIK Sp. z o.o., Ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków – liczba uzyskanych punktów 
87,52 pkt w tym: 
- w kryterium cena – 47,52 pkt,   
- w kryterium termin realizacji – 40,00 pkt 
 
Oferta nr 7: GM STARBUD Sp. z o.o., Ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice – liczba uzyskanych punktów 
90,22 pkt w tym: 
- w kryterium cena – 50,22 pkt,   
- w kryterium termin realizacji – 40,00 pkt 
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Oferta nr 8: COLUMBUS ENERGY S.A., Ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków – liczba uzyskanych 
punktów 94,40 pkt w tym: 
- w kryterium cena – 54,40 pkt,   
- w kryterium termin realizacji – 40,00 pkt 
 

2. Nie wykluczono żadnych Wykonawców. 
 

3. Odrzucono następujące oferty: 
 

Oferta nr 2: EKOZAMBUD Agnieszka Sochacka, Ul Gen. Władysława Sikorskiego 16A Zamość 
 
Podstawa prawna:  
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w zw. z art. 104 KC, gdyż oferta 
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów ponieważ jednostronna czynność prawna dokonana 
w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna oraz na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z  art. 90 ust. 3) ustawy Pzp ponieważ  zawiera rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie 
elementów ceny. 
  
Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 31.10.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp zwanej dalej 

ustawą Pzp, w związku z Rozdz. X pkt 1.3) SIWZ, wezwał do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby 

podpisującej ofertę – Pani Aleksandry Kowalczuk. Zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego zawartym  

w Rozdz. X pkt 1.3) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie, tymczasem w ofercie przedstawiono kopię pełnomocnictwa 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę Panią Aleksandrę Kowalczuk 

– dla której to pełnomocnictwo zostało udzielone. Wykonawca nie uzupełnienia pełnomocnictwa do 

Zamawiającego. 

Również w dniu 31.10.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ustawy Pzp wezwał 

wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów mających wpływ na wysokość ceny. 

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. 

 
 
Oferta nr 3: JB ENERGIA Wojciech Rembowski, Ul. Chmielowskiego 44C, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

 
Podstawa prawna:  
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z  art. 90 ust. 3) ustawy 
Pzp ponieważ  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż 
wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie elementów ceny. 
  
Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 31.10.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ustawy Pzp wezwał wykonawcę 

do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca nie 

odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. 

  
 

Dyrektor Szkoły nr 58 w Krakowie 
/Jerzy Zychal/ 
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