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Projekt pn. ,,Poprawa jako5ci powietrza w gminie Kolbuszowa - monta2 ekologicznych kotl6w
centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach dzialania 3.3 Poprawa jakoSci powietrza,
poddzialania 3.3.1 Realizacja plan6w niskoemisyjnych - wymiana2r6del ciepla, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer
RPPK.03.03,01-18-0007 /1-8-00 z dnia 28.05.2019 r.
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Kolbuszowa, dnia 21 maja2020 r.
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Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
oraz uniewainieniu postQpowania dla zadania nr 2,,Dostawa i montai kotl6w na biomasq"

dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Poprawa jako5ci powietrza w gminie
Kolbuszowa - montai ekologicznych kott6w centralnego ogrzewania" - dla zadania nr 2.

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
17 marca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europe jskiej 2020/5 057-135278 z

dnia 20.03.2020 r.

Ogloszenie o sprostowaniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
30 kwietnia 2O2O r, oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europe jskiej2020lS087-207375 z

dnia 05 maja 2020 r.

Zamawiajqcy, dziatajqc na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20L8 r., poz. 1843) /ustawa PZP/ odrzuca ofertq
Wykonawcy Rakoczy Stal Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum); 37-450 Stalowa Wola, ul. Kazimierza
Mireckiego 5 (oferta nr 6) poniewa2 jej tre5i nie odpowiada treSci S|WZ.
Uzasadnienie: Wykonawca w Formularzu oferty oraz w Formularzu cenowym nie uzupelnil
kompletu informacji w tabelach dotyczqcych oferowanych kotl6w, w szczeg6lnoSci wierszy dla poz.
L0, tt,14,15.
Zamawiajqcy, dzialajqc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP uniewa2nia przedmiotowe
postqpowanie (dla zadania nr 2) poniewa2 oferta z najnilszq cenE przewy2sza kwotq, kt6rq
Za m awiajqcy za m ie rza przeznaczy ( na sfi na nsowa n ie za m6wie n ia.

Uzasadnienie: Cena nieodrzuconej oferty z najni2szq cenq w zadaniu nr 2, zlo2ona przez
Wykonawcq: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K.; 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 (oferta nr 5) wynosi
t 377 21.6,00 zl, co zdecydowanie przewy2sza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy zamie rza przeznaczy(. na
sfinansowanie zam6wienia dla zadania nr 2: 728 586,49 zl.

Proszq o potwierdzenie odbioru niniejszej wiadomo6ci.

Otrzymujq:
1. ECO-TEAM Sp. z o.o., 42-202 Czqstochowa, ul.

2. FlexiPower Group Sp, z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12

3. Lider Konsorcjum: Rakoczy Stal Sp. z o.o. ,37-450 Stalowa Wola, ul. Kazimierza Mireckiego
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