Urząd Miasta i Gminy
w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

Pasym, dn. 1 października 2020 r.

WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Burmistrz Miasta Pasym uprzejmie
informuje, że w przetargu nieograniczonym:
„Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej
na terenie gminy Pasym”
zostały złożone oferty przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszego Zawiadomienia.
W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, co następuje:
Liczba ofert złożonych: 7.
Liczba ofert odrzuconych: 1.
Liczba Wykonawców wykluczonych: 1
W związku z powyższym po ocenie i porównaniu ofert Zamawiający wybrał następującego
Wykonawcę:
„ELTRIX” Wielgus Robert
ul. Jaworskiego 5a
05-090 Raszyn
Cena: 555 714,00 zł brutto
Liczba punktów w kryterium „cena” : 60,00
Okres gwarancji: 7 lat
Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”: 40,00
Łączna liczba punktów: 100

Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawca:
Firma Usługowa ASETECH Daniel Przecioska
ul. Kętrzyńskiego 3/8
12-100 Szczytno
został wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez
Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do

wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu, w tym wypadku oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, zawarcie umowy następuje w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
BURMISTRZ MIASTA PASYM
/-/ Cezary Łachmański

