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Projekt pn. ,,Rozw6j odnawial,ych lrird"l 

"""rv ramach dzitlatia 3'1 i{ozrv6i oZE, lLegio,alnego Prograrnu operacl,jnego wojew6dztwa poclkarpackiego na Iata
2014-2020 na podstawic U,rorvy o dofi.a,sorvanie ,nrner Rppr<.0:.oi..o 0-IB-0054/17-00 z dnia 13,12.201,c, r.

I(olbusz<>wa, clnia 1.2 pai.dziernlka ZOZ}1.

Zr\IvIAWIAJACY:

Gmina Kolbuszowa

u1. Obrodc6w Pokojti 21

36-100 I(olbr.rszowa

TNFORMACJA Z OT$(/ARCTA OFERT

zadanie pn.l

,,Dostawa i montait odnawialny ch /n6del energii w ramachprojektu ,,Rozw6i odnawialny ch Lrodel
energii w gminie Kolbuszowa i w gminie Dzikowiec',

Zadanie nr 1: ,,Dostawa i montait instalacji fotowoltaicznychrr,

Zadanie nr 2: ,rDostawa i rnonta2 pomp ciel>lado c.w.u.rr,

Zadanie nr 3: ,,Dostawa i monta2 gru.towych pomp ciepta do c.o. i c.w.u.rr,

Zadanie nr 4: Dostawa i montai kott6w na biomasqr,.

C)gloszcnie o zarn6wicuiu zostal'o ptzekazanc Urzqdowi Pubhkacji Unii Europcjskiej w dniu 7 s.erpnia
2020 t oraz opublikowane w Dzienniku Urzgclorvl,m Unii Europejskiej 2O2O/S 155_378940 z dnia
12 sierpnia 2020 t.

Ogloszenic o sprostowaniu zostalo ptzekaztne Urzqclorvi Publil,acji Ur-rii lluropejskiej r.v clniu 10 wrze(nia
2020 r oraz opr-tblikowanc w Dzienniku Urzgdowyn-r Unii Eutopejskrej 2O2O/S 119-432059 r dnia
15 r.vtzednia 2020 r.

ogloszcrrie o sProstowatriu zostalo ptzcl<azane Urzgdowi Publikacji Unii Europejskrej rv dniu 25 wze(nia
2020 r' oraz opublikowane w Dzienniku Urzpclowym unii lluropejskrej 2o2o/s 190-45g76g z dnia
30 wrze6nia 2020 t.

Ogloszenie o zarn6wieniu - Dostarva

T'etrnin skladania ofert: do dnja 12 pa/zcl,ziernlkt 2020 r. cJo goclz. 10:00

Orwarcie ofett w dniu: 12 pai.dzietnli<a 2020 r. do godz. 1.2:00

Gh{



Dzia\ajlLc na podstarvie art. 86 ust. 5 Usralv], z dnia 2() stycznia 2004 r. - prarvo zam6wie6 publcznych
(tckst jedr-r' Dz. U. z 2019 t. l)oz. 1843) Gmina l(olbuszorva puekaztje infotmacje, o kt6rych mowa
w art, 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6rvrcri publicznych:

Zadanie nr 1: ,rDostawa i monta2 instalacii fotowoltaic znych"
1' I(rvota, inkq Zanarviaiqcy zamiefi^ ptzezn^czy(. na sfinansorvanie zanr6wienra: 7 1g3 1g6100 zl

(slownie: siedem tlilion6rv sto osicrndziesi4t tlzy tysi4ce sto osiemdzicsi4t osiem z\ O0/l0O).

2. Lista zlozonych ofert:

Lp.
Fimra (nazwa) Iub

nazwisko oraz adrcs
u,Szkonarvcy

Cena brutto

Czas teakcji od
morncntu
zgloszenia

nieprawid{owodci
lub awarii

Parametry zaoferowanych paneli
fotowoltaicznych oruz okres gwarancii na

utzqdzenia

Maksymalne
obci42cnic
6nicgicm

Odpornod6 na
gradobicie

Gv-arancia

ne kai.d4

inctalaciq

fotcavoltaicz

n4

1

lkrlska Ir)kologia Sp. z o.o.

rrl. l'lxsl(owx /

47-400 ltacib<irz
5 826 945,60 zl 24 gr;dzrny min. 8000 l)a

clla huli o
(rcclnicy 35 mrn
spaclaj4ccj z

prqclko(ci4 27,2
rn/s

l lat

-).

1'}lt()-li(l() sp. z ().o.
,\1. Zwycigsnva 245/7

B1-525 (idynia
5 819 553,86 zrl 24 goclzlny min. 8000 I)a

clla kuli o
(rcclnicy

powyZcj 25 mm
sparlaj4ccj z

prqcll<o(ci4

pov/tj 23

n/3

7 lat

4.

..1SB 
(-onstrr.rctiorr I)l)l IL.l

.f olalta Scl<ula

r-rl. I)otol<owa 12r\/1
80-297 lSanin<r

5 710 530,08 zl 24 gotlztry rlin, 8000 l)a

dla huli o
(rccilricy 55 n-rnr

spadaj4ccj z

prgclko(ci4
33,1-33,9 rrils

7 lat

5.

Sanito Sp. z o.o.
ul. l)ulawsha 476
02-BB4 Watszawa

7 981 524,00 z) 24 gotlz.iny min, 8000 l)a

clla l<uli o
(rednicy 30 rnm
spaclaj4ccj z

prsdko(ci4 23,9
rn/s

7 lat

6.

INl,rltcIS S.,\
ul. I(isiclcwsl<icgo 1 B/2813
42 2'1-5 (.zqstochowa

6 889 998,24 t.l 24 godziny rlin. 8000 I)a

dla l<uli o
(rccinicy 55 mrn
spadaj4ccj z

prsclk(Xci4 33,9
rn/s

7 lat

B.

(lolurrbus l,)ncrgy S,r\.
trl..,|asnogrirsl<a 9

31-358 I(rakriw
6 749 393,04 z) 24 goclzinl, min. 8000 I)a

clla l<uli o

ircclnicy 55 mn
spadaj4ccj z
prqcll(()(ci4 33,9
m/sck.

7 lat

9.

I)rzcrlsiqbiorsrrvo I\licjskic
N'tZUM.I'], S.;\.
;\1. 

-J 
rizcla l)il suclskicgo 74

41-303 l)qbrowa (irirnicza

I 434 065,6(:t r,l 24 goclt,i'ty 5400 l)a

clla kuli o
(rcclnrcy do 25
rnm spaclaj4ccj

z prgclho(cizi do
23nfs

7 lat



10.

lik<>Solar Sp. z o,r>.

Wszcradriw 2
46-100 Narnyslriw

6 520 316,62 zl 24 gc,clz.in1, 5400 I,a

dla kuli o
(rcclnicy clr> 25

rnn'r spaclaj4ccj

z prgclko(ci4 cl<r

23 nls

7 lat

11

lilcxiporvcr (iroulr
Sp. z o.o. Sp. K.
I(urllowicc 12

95-200 l)abianicc

6 411 93,1.08 z.l 24 gotlzilny rnrn, 8000 I)a

clla kuli o
(rccLricy 55 rnnr
spadaj4ccj z

prqdko(ci4 33,9
m/s

7 lat

15

illJ, Systcrn S.,\.
',/,a,cz,crl::,c 190o
36-062'/.aczcrnic

5 940 315,36 zl 24 goclziry min. 8000 l)a

dla kuli o
(rcclnicy 35 rnm
spadaj4ccj z

prqdko(ci4 27,2
rn/s

ll*

-).

4.

5.

Okres realizacji 
"Lr"(1"

Warunki platno(ci zostaly okrc(lonc rv SIWZ _ RozdzialV Istotnc postanowienia umowy.
Zgodnic z 

^rt. 
24 ust. 11 Usrar.v1, z dnja 29 st1ig211i^ 2OO4 r. - prarvo zam6wie6 publicznych (tek;t jedn.

Dz' U' z 2019 t. poz. 1843 z p6!zn, zn,) Wykonarvca w terminie 3 dni od claty zzrrrieszczeniana stronie
intetnetowcj inforrnacii, o ktotej lrowa w art. 86 Llst. 5 ww. Llsta\rT, puel< zujr' Zamawia4cernu

o(wiadczcnicr o przylralczno6ci lub btaku przynale2no(ci clo tcj sarnej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa
w 

^tt' 
24 r-rst. 1 pkt 23 ustau.y Ptarvo 7,anl6rvien Publicznych . \,Ytaz ze zloLeniem o(rviacbzenia,

Wykonawca noze przeclstarvi6 clowody, )e powi4zania z innym $konawc4 nie ptowadz4 4o
zakl6ccnia konkr-rrencji w prorvadzon)rch postQpowaniu o uclziclenic zam6rvienia.

Zadanie nr 2: ,,Dostawa i monta2 pomp ciel>lado c.w.u.r,

1' I(wota, ial<ty',/'a'mawia)qcy zamrcrz;- ptzcztt^czy6 na shnansowanie zan-r<iwicnia: 680 076100 zt (slownie:

szc(6sct osiemdzicsi4t q,siqcy sieder.nclzicsi4t sze(6 zl OO/100).

2. Lista zlo2ottych ofcrt:

4.

5.

Oktes realizacji olire(lon1, r., .,,r.,t;i
Watunki platno(ci zostaly oklc(1one w SIWZ _ l.ctzdzta,l V Istotne postanowienia umowy.
Zgodnie z 

^rt. 
24 ust. 11 Ustawy z d,nja 2() sq,czr-ia 2OO4 t. _ prawo zam6wie6 publicznych

(tekst jecln' Dz. U' 2 2019 r. poz. 1843 z 1:toi,r't. zn.) $konawca w terminie 3 dli od daqr zamresz:zenia

Lp. Ccna brutto

Czas rcakcji od

Paramctry zaotcrowanych
powietrznych pornp cicpta oraz
okrcs gwarancii r-a urzqdzcnia

adrcs uykonawcy
rnomentu zgloszenia,

nieprawidlowoSci lub
awarii

Klasa

encfgctyczna
wszystkich

pomp cicpla do

c.w.t-r.

Gwarancja na

kaidq instalacjp

powictrzncj

'"-?;:::" 
o"

7.

INI.:IT(;IS S./\.
ul. I(isiclcwskicgo 1Bl2813
42-21 5 (.zgstochorva

834 815.16 't,l 24 gotltiny r\+ (r lat

11

lilcxiporvcr (itrup Sp, z o.o. Sp. K.
I(udrowicc 12

95-200 I)al>ianicc
819 813,96 zl 24 gc;clziny A++ 6 lat

12.

Iikokrgika Sp. z o.o.

ul. l)olna (r

21-560 l\zcczyc.;t

840 585,60 zl 24 goclz.iny 6 lat



na stronle lntcrnetowej lnformacji, o kt6rej rrrowa w art. 86 ust. 5 ww. ].lstawy, prz:kazuje
Zamawtait$emu o(wiaclczenie o ;:tzynalezno6cr lub braku przynale2no(ci do tcj samej grupy

kapitalowej, o kt6rel mowa w 
^rt,24 

ust. 1 pkt 23 ustaul,prawo Zam6rvicrl publicznych.Vnz ze

zlo2etriem o(wiadczenia, Wl4ionawca moLe przedstawi6 clowody, Lc powiryzania z innynWyk,rnawc4
nie prowadzrl do zakl6cenia houkurencji rv prowaclzonych postepowaniu o udzielenie zam6wielia.

Zadanie nr 3: ,,Dostawa i montai gruntowych pomp ciepla do c.o. i c.w.u.,,
1' I(rvota, ial<4 Ztmawiaiqcy za6i"tz^ ptzczn^czyt na sfinansowanic zam6wienia: Z 107 SlZr00 zl

(slownie: dr'va rniliony sto sieclcm rysigcy piq6sct clwana(cie zl00/100).
2. Ljsta z,loic>nych ofert:

Lp.
Fimra (nazwa) Iub

nazwisko oraz adres

uykonawcy
Cena brutto

Czas rcakcii od

mornentu
zgktszcnia

nicprawidtowodci
lub awarii

Parametry zaoferowanych gruntowych p"-p 
".,d"oraz okrcs grvarancji na utz,4czenia

Posiadanie

ccrtyfikatu iako6ci
EHPA-Q lub FIP

Keymark

Klasa i Gwarancia
energetyczna .nakaid4

dlaogrzcwani, instalaciP.

dlanatamctrriw gruntowc,
' Domt)v

zasilania35oC 
"i"pf,ianw klimacic c.o. tg.y,11.

umiarkowanym

2.

I IYDIT( )-1\41,)'l' Sp. z o.o.
liutorna 750 1), 36-030

ll:la2owe
2 100 121,5(t zl 24 goclzrny

wszystl<ic lrosiaclnjzl
ccrtyfikat jakr>(ci

I,)l II)r\-Q (wydnny

na rynck polsk)

A+++ B lat

5.

Sanito Sp. z o.o.
ul. l)r-rlarvsl<a 476
02-884 Watszarva

2 489 654,88 t.) 24 goclziny

wszystl<ic posiadajul

ccrg,fil<at ]akoici
l,ll Il,/\-(l (wydany

w clorvolnynr l<raju)

lub I il) l(cyn'rark

,,\**t 6 lat

9.

l)rzcclsigbiorstwo N,lic;sl<ic
NIZLIN{.1)1 . S.r\.
,\1. .l(tzch l)ilsuclsl<icgo 74
41 -303 l)4browa (l rirnicza

2 651 832,00 zl 24 gotltit'ty

rvszystkic posiadtj4

ccrtyfil<at jal<o(ci

1il Il)/\-(l (wydany

w clorvoln),rn l<raiu)

lub I Il) I(cyrrark

r\++ (r lat

11

Iilcxipowcr ()ror:1r

Sp. z o,o. Sp. K.
I(udrowicc 12
9.5-200 l)abianicc

3 357 020,16 z,) 24 goclziny

wszystl<ic posiadaj4

ccrty,fil<at jako(ci

l')llPr\ Q (wydany

w clrxvolr.ryrn l<raju)

lub I Il) I(cyrrark

,^+++ 6 lat

13

l')koiogika Sp. z o.o.

ul. l)ohra (r

21,-560 11,2.cg71,s11

2 775 600,00 r,l 24 godznl,

lvsz1,sll1ic posiaclaj:1

ccltyfikat jako(ci

l')l II),\-(-2 (wyclany

w clowolnyrn i<rajn)

Itrb I [) I(cymatlr

r\*** 6 llt



14.

(; I()'l'l,l()'1'coclor I(ocur
ul. l)oclkarpacl<a 6b

35-082 l{zcszriw

1 972 620,00 tl 24 godziny

rvszystkic posiaclai4

ccrtyfikat jako(ci

Ll Il)r\-Q (rvl,clany

w clorvolnym kraju)

lLrb ill) l(cynurli

A+++ 6 lat

3.

4.

5.

Okrcs rcaliza.ii 
"Lr"Sto

Warunki platno(ci zostal)r okre(lone w SIWZ *I\ozdzia\V Istotne postanowienia urnowy.
Zgodnte z art' 24 r-rst. 11 Ustarvy z d,nia 29 srycznta 2004 r. - Prawo zam6wien ptrblcznych
(tckst jedn' L)z'u' z 2019 r. Poz. 1843 z poin. zm.) ftkonar.vca w tcrminie 3 clni od daty zanies/,czesta

na stronie internetowej infonnacji, o kt6tcj mowa w art. 86 ust. 5 m.v. usta\rT, ptz--kazuje
Zamarviaiqccrnu o(wiadczcnie c: przynalczno,(ci lub braku przynale2no6ci do tej sarnej grupy
kapital<rrvcj, o ktorcj mowa w aft.24 ust. 1 pkt 23 trstau,y Ptawo Zan6wiei publicznych.y/taz ze

zl'ozent'em o(wiadczcnia, Wykonarv ca n.oze przedstawi6 dowody, Le powtrszania z tnnymWykonarvc4
nie 1>rowadz4 do zaklticcnia konkutcnc.ii w prolvaci zonych postqpowaniu o r-rdzielen ie zam6wienia,

Zadanie nr 4: ,rDostawa i montaikott6w na biomasq,

1' I(wota, iakqZamawiaiqcy zamictz^ ptzc',/,t1^czy6 na sfinansowanie zam6wicnia: 44 2g0r00 zi (s,owrrie:

czterclzic(ci cztery tysi4cc dwie(cie osie.-rdzicsi4t zl oo/100),

2. Lista zl,o2onych oferr:

-).

4.

5.

Okrcs rcaliza.ii 
"kr"<t""1

Wanrnlri platno6ci zostall' okre(ior-rc w SIWZ *Rozdzial V Istotnc postanowicnia umowy.
Zgc:dnie z alt. 24 ust. 11 Ustaul, z d,nia 29 sq,cznia 2004 r. _ pralvo zam6trlren publicznych
(tekst jedn' Dz. tJ. z 2019 r. poz. 1843 z poi.n. zm.) \)Tykonawca w tetrninie 3 dni od da\, zamieszczenia
na sttonie intetnetor'vej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, przekazujc
Zamawiailcemu odwiaclczenie o ptzynalczno(ci lub btaku przynalezno(ci clo tej samej grupy
kapitalorvei, o kttitej lrrowa w at.24 ust. 1 plit 23 ustaury Prawo Zam6wicA publicznych.vtraz ze

zlc:,cnicn o6wiadczenia, Wl,konarv ca moLe przedstawi6 dowod1,, Le powtqzania z innyrn Wykcoawc4
nie prorvadz4 do zakl6cenia konkutencji w prowaclzonych post€powaniu o udzielenie zam6wienia.

y ),,,(

Zu bq

Lp.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adrcs wykonawcy Cena brutto
Czas reakcji od momentu

zglo szenia nicprawidtowo 6ci

Iub awarii

Gwaranci: naka*dy
kociol na biomasp

11

lilcxipor.vcr Oroup Sp. z o,o. Sp. I(.
I(r"rclrowicc 12

95-200 l)abianicc
60 450,00 zl 24 g<tdziry 5at

16.

Iikologika Sp. z o.o.

ul. l\rlna 6

21-560 l\zcczyc.,r

73 008,00 zl 24 goclzinS, 5 :rt

BttRrr,


