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GMINA FAŁKÓW 

Znak sprawy: ZO.REW.1.2022.RPOWŚ                                                  Fałków, dn.26.10.2022r 

 

Protokół z prowadzonego postepowania 

z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Postępowanie związane z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia 

mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, prowadzone pod nazwą: 

 

„Dostawa i montaż 2 sztuk autonomicznych latarni solarnych LED” 
 

I. Informacje o Zamawiającym: 

1. Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63, 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 sztuk ulicznych, autonomicznych latarni solarnych LED na 

nieruchomości nr 613/1 w Fałkowie, 

Parametry techniczne latarni solarnych: 

- latarnia autonomiczna, o zasilaniu solarnym (słonecznym), z wbudowanym akumulatorem 

- źródło światła LED na wysięgniku, moc oprawy co najmniej 40 W,  

- barwa światła: zimna 5500K-6000K 

- żywotność źródła światła do 50 tys. godzin 

- strumień świetlny powyżej 2800 [lm] 

- wysokość oprawy od podłoża: 5,5 m (+/- 10 %) 

- akumulator: żywotność co najmniej 5 lat, 1 szt lub kilka sztuk o łącznej pojemności co najmniej 120Ah 

zamontowany w podłożu w dedykowanej hermetycznej obudowie 

- panel fotowoltaiczny nad źródłem światła( 1 lub 2 sztuki)  o łącznej mocy nie mniej niż 300W 

- słup metalowy ocynkowany lub aluminiowy 

- fundament betonowy 

-zestaw z regulatorem ładowania i wewnętrznym okablowaniem 

- urządzenia nowe, nieużywane i wolne od wad 

Montaż w gruncie 

 

Główny przedmiot: 

31527200-8 – Oświetlenie zewnętrzne 

Dodatkowe przedmioty: 

34928530-2 - Latarnie uliczne 

31520000-7- Lampy i oprawy oświetleniowe 
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III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 14.10.2022 roku na: 

a) http://bip.falkow.pl/   

b) Tablica ogłoszeń  

 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 24.10.2022r do godz.12.00 

 

IV. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty 

wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

 

Do końca terminu składania ofert, tj. do dnia 24.10.2022r do godz.12.00 do Zamawiającego wpłynęły 

poniższe oferty, zgodnie z datą i godziną wpływu: 

 

 

 

 

 

V. Informacja o podstawie do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Oferta została sprawdzona pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

ewentualnego wykluczenia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe, a wynik weryfikacji tej oferty 

przedstawia się następująco: 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 
Data i godzina 

wpływu 
Oferowana cena 

 brutto w zł 

1 
Petra Energia Sp. z o.o. 

Macierzysz, ul. Sochaczewska 110 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

14.10.2022r 
godz.12.56 

(email) 
16974,00 

2 
Spektrum Kielce Sp z o.o. 

ul.Górna 20/120, 25-415 Kielce 

24.10.2022r 
godz.09.32 

(email) 
30504,00 

3 
DAAR-BUD Danuta Kowalska 

ul.Majowa 38, 28-340 Sędziszów 

24.10.2022r 
godz.09.38 

(email) 
36900,00 

4 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D" Sp. z o.o. 

ul Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz 

24.10.2022r 
godz.11.57 

(email) 
16359,00 

5 
GoLight Marcin Lipiec 
ul. Bruzdowa 100H/10 

02-991 Warszawa 

24.10.2022r 
godz.12.21 

(email) 

Oferta wpłynęła po 
terminie 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nr 
złożonej 

oferty 

Podstawa do 
wykluczenia - 

Powiązanie osobowe 
lub kapitałowe 

Warunki 
udziału w 

postępowaniu 

1 
Petra Energia Sp. z o.o. 

Macierzysz, ul. Sochaczewska 110 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

1 Brak wykluczenia Spełnia 

2 
Spektrum Kielce Sp z o.o. 

ul.Górna 20/120, 25-415 Kielce 
2 Brak wykluczenia Spełnia 

3 
DAAR-BUD Danuta Kowalska 

ul.Majowa 38, 28-340 Sędziszów 
3 Brak wykluczenia Spełnia 
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VI. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnienie danego kryterium 

Zamawiający określił w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj: 
a) Cena (C) o wadze 100 pkt 

Zamawiający przyznał ofercie liczbę punktów, zgodnie ze sposobem przyznawania punktacji za spełnienie 
kryterium oceny ofert, określonym w zapytaniu ofertowym i wynik przedstawia się następująco: 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

 

I. Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D" Sp. z o.o. 

ul Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz 
Cena brutto  – 16.359,00zł  

Liczba otrzymanych pkt – 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy 

a jego oferta uzyskała najkorzystniejszą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w prowadzonym postępowaniu 
 

                                                                                                                                       Henryk Konieczny - Wójt Gminy  

Fałków, dn. 26.10.2022………………..…………………………………. 
/data,  podpis i pieczęć 

Zamawiającego/ 

4 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D" 

Sp. z o.o. 
ul Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz 

4 Brak wykluczenia Spełnia 

5 
GoLight Marcin Lipiec 
ul. Bruzdowa 100H/10 

02-991 Warszawa 

Oferta wpłynęła po terminie 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Ocena ofert 

Oferowana cena 
brutto 

Przyznane 
punkty 

1 
Petra Energia Sp. z o.o. 

Macierzysz, ul. Sochaczewska 110 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

16974,00 96,38 

2 
Spektrum Kielce Sp z o.o. 

ul.Górna 20/120, 25-415 Kielce 
30504,00 53,63 

3 
DAAR-BUD Danuta Kowalska 

ul.Majowa 38, 28-340 Sędziszów 
36900,00 44,33 

4 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D" Sp. z o.o. 

ul Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz 
16359,00 100,00 

5 
GoLight Marcin Lipiec 
ul. Bruzdowa 100H/10 

02-991 Warszawa 

Oferta wpłynęła po terminie 
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