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ZAWIADOMIENIE
W związku z prowadzonym przez spółkę Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
(„Zamawiający”) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych stanowiących Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu: Budowa farmy wiatrowej z
instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo („Projekt”) – „Wykonanie roboty
budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o
mocy przyłączeniowej 850kW (numer referencyjny postępowania: Ba/2A/2011) („Postępowanie”),
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) („Prawo
Zamówień Publicznych”), zawiadamia o: (a) wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu,
(b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z Postępowania, (c) wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone oraz (d) terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
1.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny jedynej oferty, jaką złożono w
Postępowaniu, przeprowadzonej w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia („SIWZ”), Zamawiający wybrał ofertę spółki Gamesa Eólica S.L. z
siedzibą w Sarriguren (Navarra) w Hiszpanii,
Ciudad de la Innovación 9-11,
31621 Sarriguren, Navarra, Hiszpania („Wybrany Wykonawca”) jako najkorzystniejszą
ofertę złożoną w Postępowaniu.
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w Postępowaniu oraz złożył ofertę
zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w
Postępowaniu i tym samym uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o kryteria
oceny ofert określone w SIWZ.
W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono następujące informacje: nazwę (firmę)
wykonawcy, który złożył jedyną ofertę w Postępowaniu, jego siedzibę i adres oraz liczbę
punktów w każdym z kryteriów oceny ofert i łączną liczbę punktów uzyskaną przez
wykonawcę.

Lp.

1.

Nazwa (firma) Wykonawcy,
siedziba, adres

Gamesa Eólica S.L.
Ciudad de la Innovación 9-11,
31621 Sarriguren, Navarra,
Hiszpania

Liczba punktów
w ramach
kryterium „cena”

Liczba punktów w
ramach kryterium

55,00

10,00

„okres gwarancji”

Liczba punktów
w ramach
kryterium
„produktywność”

Łączna liczba
punktów

35,00

100,00

Informacja
o
wykluczeniu
wykonawcy
/ odrzuceniu
oferty

1

2.

Wykonawca, który złożył jedyną ofertę w Postępowaniu nie podlegał wykluczeniu. Ponadto
oferta złożona przez tego wykonawcę nie podlegała odrzuceniu. W konsekwencji w ramach
Postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

3.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) a) Prawa Zamówień
Publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego, którego dotyczy Postępowanie
może być zawarta bezpośrednio po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
i w Postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. W konsekwencji do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, którego dotyczy Postępowanie nie stosuje się wymogu
upływu terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

Dagmara Batogowska-Zwierz
członek zarządu

Otrzymują:
1.

Gamesa Eólica S.L.
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