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Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na zakup kolektorów do Zapytania ofertowego nr 1/2021 na zakup układu fotowoltalanego 

W wyniku przeprowadzonej procedu1y przetargowej do Zakładu Włókienniczego Biliński Sp. J. wpłynęło osiem ofert. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki oceny w. w. procedury. Z 

szczegółową oceną można zapoznać się w siedzibie firmy. 

Składający ofertę 

3energySp. z o.o. poprawnie 

91-357 Łódź, ul. Liściasta 17

N IP 7262676920

REGON 3 83101098

Plus pełnomocnictwo do  reprezentowania

Data złożenia oferty

Brak informacji w bazie konkurencyjności o dokładnej dacie złożenia, lecz w terminie poprawnie 

Forma złożonej oferty 

Baza konkurencyjności poprawnie 

Wypełnienie oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 

Tak poprawnie 

Podpisaniewarunków ogólnych 

Tak Podpisane 

kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub równoważny o ile przepisy wymagają posiadanie takiego 

dokumentu, wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, 

Tak - KRS stan na dzień 25.02.2021 Poprawnie 

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ofert 

składanych przez konsorcjum wykonawców Oferta winna być podpisana przez każdego członka konsorcjum lub co najmniej lidera konsorcjum (zgodnie z umową Konsorcjum 

Wykonawców). 

Tak Podpisane 

W załączniku nr. 1 oferent zobowiązany jest do określenia czasu dostawy oraz czasu niezbędnego na montaż i uruchomienie insta lacji. Czas ten liczony jest w dniach od daty 

zadeklarowanego zakończenia procedury przetargowej. Łączny czas tych dwóch czynników nie może być dłuższy niż ostateczna data zakończenia prac określonych w 

procedurze. 

Tak Zadeklarowany poprawnie 

Przyjęta do oceny merytorycznej /ł, 
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Składający ofertę 

Eko -Tech Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 125/127 /109 02-017 Warszawa 

NIP:1132959705 

REGON 369181435 

Data złożenia oferty 

Rtl?CzpospoUfo 
Pobk� 

Brak informacji w bazie konkurencyjności o dokładnej dacie złożenia, lecz w terminie 
Forma złożonej oferty 
Baza konkurencyjności 
Wypełnienie oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
Tak 
Podpisanie warunków ogólnych 
Tak 
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poprawnie 

poprawnie 

poprawnie 

poprawnie 

Podpisane 
kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub równoważny o ile przepisy wymagają posiadanie takiego 
dokumentu, wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, 

Nie- w punkcie VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY wymagane było" kserokopię wypisu z rejestru N ie poprawnie 

przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 

gospodarczej lub równoważny o ile przepisy wymagają posiadanie takiego dokumentu, 

wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty," 

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ofert 
składanych przez konsorcjum wykonawców Oferta winna być podpisana przez każdego członka konsorcjum lub co najmniej lidera konsorcjum (zgodnie z umową Konsorcjum 
Wykonawców). 
Dostarczone dokumenty podpisane lecz brak potwierdzenia rejestracji spółki N ie poprawnie 

W załączniku nr. 1 oferent zobowiązany jest do określenia czasu dostawy oraz czasu niezbędnego na montaż i uruchomienie instalacji. Czas ten liczony jest w dniach od daty 
zadeklarowanego zakończenia procedury przetargowej. Łączny czas tych dwóch czynników nie może być dłuższy niż ostateczna data zakończenia prac określonych w 
procedurze. 
Tak Zadeklarowany poprawnie 

Odrzucona 

FLEXIPOWER Group sp. Z o.o. Sp. K. poprawnie 
N IP 7312045200 

REGON 101611814 /, 
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