Protokół z wyboru oferenta
PRoToKoŁ ZWYBoRU oFERENTA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO WF.O6.2O22.BP
ogłoszonego dnia 20 czerwca2022 r.
,,

Na wykonanie instalacjifotowoltaicznej na dachu budynku Szpilala Uzdrowiskowego

,rWilla Fortuna"- s.p.Lo.L w Kołobrzegu"
wspóffinans owane go ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj ewó dztwa
Zach o dniopo mo rs kie g o.
Jednostka prowadząca postępowanie: Szpital Uzdrowiskowy,,Willa Fortuna''- S.p.z.o.z. w
78_100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3.

W celu wyłonienia dostawcy i monta:Żysty paneli fotowoltaicznych Szpital Uzdrowiskowy
,,Willa Fortuna'' s.p.z.o.z. -w dniu 20. 06.2022 r. opublikowaŁ zapytanie ofertowe w trybie
zamówień o wartościpowyżej 50.000,00 złnetto.
Informacja o upublicznieniu zapytania.
Zapytanie ofertowe w dniu 20 czerwcaI)ZŻr. umięszczono na stronie BIP szpitala w
zal<ł'adce,, zamówi en ia p onizej 3 0 tys. euro.''

Zamówienie obejmuie:
l.dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 360 V, na dachu budynku A w
Kołobrzegu, zgodnie z posiadanym projektem budowlanym i przedmiarem robót .
2. U ruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
4. Przylączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej '
5' Przekazanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaiczne

Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówięnia zostanie wykonana w terminię od 20 wrześniado dnia 15

paździemikaZlŻZ r.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30 częrwca2022 t.

Informacja o wyborze oferĘ najkorzystniejszej i opis złożonych pozostaĘch ofert.
Do tęrminu składania ofert złoŻono 4 oferty'

Wvbór ofertv naikorzystnieiszei.
Oferta nr

1.

VOLTAIX Fotowoltaika, Robert Bajgret, ul. Chełmońskiego 28,78-100 Kołobrzeg.
Cena netto: 118 000,00 zł
Cena brutto l45 140,00 zł

Wybrano ofertę fi'my VOLTAIX Fotowoltaika. Jest to jedyna firma, ktora złoŻyła
prawidłowo ofertę , oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Opis pozostaĘch ofert.
Oferta nr 2.
Hydro NRG sp. z o.o., ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom
Cena netto : I03 609,76

zł, Cena

brutto: l27 440,00 zŁ

PowyŻszaoferta zostałaodrzucona z powodu braku Żądanego przęzZamawiającego
wypełnionego przedmiaru robót, dołączonego do zapytania ofęrtowęgo. Brak możliwości
sprawdzenia zgodności oferty z dokumentacją projektową.

Oferta nr 3.
Soleos Sp. z o.o., A|. ZwycięstwaŻ35l7,8I-52t Gdynia
Cena netto:76 726,00 zŁ, Cena brutto: 94 373,00 zł

PowyŻszaoferta została odrzucona z powodu braku Żądanego ptzezZamawiającego
wypełnionego przedmiaru robót, dołączonego dó zapytania ofertowego. Brak mozliwości
sprawdzenia zgodności oferty z dokumentacją projektową.

Oferta nr 4
PIONIER ENERGIA SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Cena netto: 84 330,00

zł, Cena brutto: l03

725,00 zł

PowyŻsza oferta została odrzucona z powodu braku żądanego przęzZamawiającego
wypełnionego przedmiaru robót, dołączonego do zapytania ofertowego. Brak możliwości
sprawdzenia zgodności oferty z dokumentacją projektową.

Kołobrzeg, 20 lipiec 2022 r.
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