
 

Zamawiający 
Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą w: Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka na Orawie, woj. małopolskie 

tel.: +48182634595; fax.: +48182634597; e-mail.: przetargi@lipnicawielka.pl,  

Lipnica Wielka, dnia 21.09.2015 
 
Znak sprawy: 271.4.2015      Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 
nr 271.4.2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Montaż instalacji prosumenckich ‐ fotowoltaicznych na terenie gminy Lipnica Wielka”  
 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                           

W ZAWIADOMIENIU O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ                              

Z DNIA 11.09.2015 R.  

Zamawiający, Gmina Lipnica Wielka, informuje, iż w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej z dnia 11.09.2015 r. wystąpiła omyłka rachunkowa polegająca na 

niewłaściwym podaniu ilości punktów, które otrzymała oferta nr 1 firmy Opeus Energia sp. z 

o.o. ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock i oferta nr 3 firmy EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 

46-100 Namysłów w kryterium „okres gwarancji na inwerter” a z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych również w łącznej liczbie punktów.  

 Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż dokonuje poprawienia omyłki w 

zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w następujący sposób: 

Było: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: cena oraz okres gwarancji na inwerter.  Oferta otrzymała 

najwyższą liczbę punktów, tj. 99,17 pkt., obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 

rozdziale 12 SIWZ.  

Ponad to informuje się, iż Zamawiający działając zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonał 

poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek w ofercie wykonawcy: EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-

100 Namysłów. Cena oferty przed dokonaniem poprawek rachunkowych wynosiła: 



 

911.467,51 zł brutto. Cena oferty po dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki 

rachunkowej: 910.700,46 zł brutto.  

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację:       

                          
                                                                                                  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Okres 
gwarancji 

na 
inwerter 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„cena”  
waga 

kryterium 
95 % 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„okres 
gwarancji na 

inwerter” 
waga 

kryterium 5% 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. Opeus Energia sp. z o.o. 
ul. Kobiałka 9, 
09-411 Płock 

1.102.266,63 5 lat 
78,49 2,08 80,57 

2. 
MARTEL SLOVAKIA 
s.r.o.,  
Martin 038 04,  
Bystricka 301 

Oferta odrzucona 

3. EKO-SOLAR sp. z o.o. 
Wszerdów 2, 46-100 
Namysłów 

910.700,46 10 lat 
95,00 4,17 99,17 

4. 

Konsorcjum:  
PVTEC Poland Sp. z o.o. 
Ul. Lwowska 30A/15 
33-100 Tarnów 
Energia Invest S.A. 
ul. Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk 

Oferta odrzucona 

5. 

Konsorcjum: 
DYNAMIK sp. z o.o.  
ul. Mierzeja Wiślana 6 
30-732 Kraków 
EKOEN PV Sp. z o.o. 
Ul. F. Perla 5 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

Wykonawca wykluczony. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z 

postępowania zostaje uznana za odrzuconą. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jest: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: cena oraz okres gwarancji na inwerter.  Oferta otrzymała 

najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt., obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 

rozdziale 12 SIWZ.  

Ponad to informuje się, iż Zamawiający działając zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonał 

poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek w ofercie wykonawcy: EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-

100 Namysłów. Cena oferty przed dokonaniem poprawek rachunkowych wynosiła: 

911.467,51 zł brutto. Cena oferty po dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki 

rachunkowej: 910.700,46 zł brutto.  

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację:      

                   
                                                                                                  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Okres 
gwarancji 

na 
inwerter 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„cena”  
waga 

kryterium 
95 % 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„okres 
gwarancji na 

inwerter” 
waga 

kryterium 5% 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. Opeus Energia sp. z o.o. 
ul. Kobiałka 9, 
09-411 Płock 

1.102.266,63 5 lat 
78,49 2,50 80,99 

2. 
MARTEL SLOVAKIA 
s.r.o.,  
Martin 038 04,  
Bystricka 301 

Oferta odrzucona 

3. EKO-SOLAR sp. z o.o. 
Wszerdów 2, 46-100 
Namysłów 

910.700,46 10 lat 
95,00 5,00 100,00 

4. 

Konsorcjum:  
PVTEC Poland Sp. z o.o. 
Ul. Lwowska 30A/15 
33-100 Tarnów 
Energia Invest S.A. 
ul. Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk 

Oferta odrzucona 



 

5. 

Konsorcjum: 
DYNAMIK sp. z o.o.  
ul. Mierzeja Wiślana 6 
30-732 Kraków 
EKOEN PV Sp. z o.o. 
Ul. F. Perla 5 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

Wykonawca wykluczony. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z 

postępowania zostaje uznana za odrzuconą. 
 

 

Pozostałe zapisy zawiadomienia nie ulegają zmianie.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadzone poprawki omyłki rachunkowej nie 
wpływają  na przekazane w dniu 11.09.2015 roku zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty a co za tym idzie na wynik, przebieg i rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego.   
Za omyłkę przepraszamy.  
 

   ......................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego) 
 


