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Rzeszów, dnia 5 czerwca2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stowarzyszenie ,,Emaus-Rzeszów" dzlałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z

29.I.Ż004 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz.U. z20I0 r. Nr 1 13,poz.759 ze zm)
informuje' Ze w prowadzonym w postępowaniu w trybie konkursu ofert na wykonanie:

robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach projektu:

Kompleksowe zastosowanie oZE w Centrum wspólnotowym Stowarzyszenia "Emaus-

Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim" nr RPPK.02.02.00-1B-]26/12,w ramach działania

2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013

w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie realizacjtprojektu:

1. Instalacja fotowoltaiczna

2. Instalacja Co i CWU nabazie gruntowej pompy ciepła sprzężonej z układem kolektorów

3. oświetlenie parkingów i alejek Za pomocąhybrydowych lamp autonomicznych

4. Modyfikacja systemu wentylacji budynku

5. System zdalnego monitoringu sterowania t zarządzania komponentami instalac.ji budynku

6. opracowanie projektu uwzględniającego povłyŻszeinstalacje

zvnyłączeniem instalacji ogrzewania podłogowęgo na poziomie suteren budynku

warsztatowego

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę -

Podkarpacka Ekoenergetyka Sp. z o.o. mającą siedzibę w Rzeszowie, ul. Pigonia 8,



oferta ww. Wykonawcy zostałauznanazanajkorzystniejsząna podstawie kryterium oceny

oferlokreślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierałanajntŻszą

cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 1.660.000 zł

brutto

Jednocześnte ZamawiĄący informuje, Że w niniejszym postępowaniu złożono następujące

oferty:

1. M3 SYSTEM, ul. Biznesowa 6,32-800 Brzesko

- wartość zamówienia 1.950.000,,00 zł.

2. Podkarpacka Ekoenergetyka Sp. z o.o.,35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 8

- wartość zamówienia 1.660.000'00 zł.

3. J.P. BUD J.Leszczak, P. Podsiadło,38-123 Wysoka Strzyżowska 125

- wartośÓ zamówienia 2.000.000,00 z|.

Zamawtający zawiadamiarównieŻ, tŻ, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo zamowień

publicznych, w przypadku niezłozenia odwołaniamoŻę zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia publicznego w terminie 2I.06.2013 t.

Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt. 1 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

moŻebyc zawarta w terminie nie krótszym niz 10 dni od dnia przesłaniazawiadomienia o

wyborze naj korzystniej szej ofeńy.

Otrzymu.ją:

1. Podkarpacka Ekoenergetyka Sp. z o.o.

Ż.M3 SYSTEM

3. J.P. BUD J. Leszczak, P. Podsiadło


