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Karaś, dn. 06.05.2016 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 20.04.2016 r., dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Drew-Gór Drzwi sp. z o.o.” w 
ramach Działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
  
Zamawiający: 
„Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o., Karaś 46, 14-200 Iława 
 
W związku z wysłaniem zapytań do 3 oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie 
internetowej firmy w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, które nie 
podlegały wykluczeniu oraz odrzuceniu: 
 

L
p 

Dane oferenta 
Proponowana 

cena brutto 
(zł) 

Suma lat 
udzielonej 
gwarancji 

Data wpływu 
oferty 

Ocena 
(pkt) 

1. 
PHU IWKD Adam Gwóźdź 
Ul. Małłka 7 
14-100 Ostróda 

412000,80 35 29.04.2016 r. 98,93 

2. 

WIMAX Mazury Sp. z o.o. 
Ul. Lubawska 3 
14-200 Iława 
NIP: 744-177-64-43 

411844,63 39 28.04.2016 r. 100,00 

3. 

TELE-ELEKTRYKA Marek 
Downer 
Ul. Zielona 62 
14-200 Iława 
NIP: 744-114-92-55 

428041,23 35 28.04.2016 r. 95,56 

4. 

SOLAR TECH Przemysław 
Sulkowski 
Ul. Kolejowa 21A 
09-200 Sierpc 
NIP: 776-162-59-64 

414000,00 35 28.04.2016 r. 98,50 

 
Szczegóły ofert: 

1. PHU IWKD Adam Gwóźdź 
ul. Małłka 7 
14-100 Ostróda 
- wykonane roboty- 5 lat 
- inwertery- 5 lat 
- panele fotowoltaiczne- 20 lat 
- pozostałe urządzenia i elementy instalacji- 5 lat 
 

2. WIMAX Mazury Sp. z o.o. 
ul. Lubawska 3 
14-200 Iława 
- wykonane roboty- 6 lat 
- inwertery- 7 lat 
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- panele fotowoltaiczne- 20 lat 
- pozostałe urządzenia i elementy instalacji- 6 lat 

3.  TELE-ELEKTRYKA Marek Downer 
ul. Zielona 62 
14-200 Iława 
- wykonane roboty- 5 lat 
- inwertery- 5 lat 
- panele fotowoltaiczne- 20 lat 
- pozostałe urządzenia i elementy instalacji- 5 lat 

4.  SOLAR TECH Przemysław Sulkowski 
ul. Kolejowa 21A 
09-200 Sierpc 
- wykonane roboty- 5 lat 
- inwertery- 5 lat 
- panele fotowoltaiczne- 20 lat 
- pozostałe urządzenia i elementy instalacji- 5 lat 

Wszystkie oferty spełniły warunki zapytania. 
Żaden z Oferentów biorący udział w postępowaniu nie jest powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 
 
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium cena (Wc)- 90% i kryterium 
gwarancja (Gc)- 10% według następujących wzorów: 
 
najniższa cena wśród badanych ofert 
……………………………………………………….. x 90 = ilość pkt przyznanych ofercie (Wc) 
cena badanej oferty  
 
udzielona gwarancja (suma lat) badanej oferty) 
……………………………………………………………………. x 10 = ilość pkt przyznanej ofercie (Gc) 
najdłuższa udzielona gwarancja wśród badanych ofert 

 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena ofertowa i najdłuższy okres gwarancji spośród ofert 
nie podlegających odrzuceniu 
 
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji inwestycji  
najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki zapytania ofertowego złożoną przez 
Wykonawcę: 
 

Wimax Mazury Sp. z o.o. 
ul. Lubawska 3 

14-200 Iława 
 
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia opublikowania zawiadomienia. 

 
Zamawiający: 


