
  

 

nr referencyjny postępowania - OMGGS/PN/02/2020                                                                Gdańsk, dnia 23.12.2020 r.  

    

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na opracowaniu Koncepcji stworzenia Klastra Energii na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU 
OFERTY 
 

I. Zamawiający, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia-Sopot, po dokonaniu badania                     
i oceny ofert złożonych w postępowaniu, na udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu  nieograniczonego na opracowaniu Koncepcji stworzenia Klastra Energii na terenie Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, na podstawie art. 92 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.) informuje, iż wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez:  

  
DOEKO GROUP Sp. z o.o. 
ul. Bociana 4a lok. 49 
31-231 Kraków 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  
Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz spełniającego warunki 
udziału w postępowaniu określone w siwz.  

W świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez zamawiającego uzyskała najwyższą ocenę – 85,2 pkt. 
 
Złożone oferty zostały ocenione w sposób następujący: 

Lp. 
nazwa Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

 
uzyskana ocena 
 
 

1 

Exergon Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 4 
44-100 Gliwice 
 

 

 
49,69 pkt. 
 

2 

Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o. 
ul. Adama Branickiego 15 
02-972 Warszawa 
 

32,11 pkt. 
 

3 
DOEKO GROUP Sp. z o.o. 
ul. Bociana 4A lok. 49 
31-231 Kraków 

85,2 pkt. 
 

4 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
Al. Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa 

26,05 pkt. 
 



  

 

5 
LPW Sp. z o.o. 
ul. Żeliwna 38 
40-599 Katowice 

57,12 pkt. 
 

6 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Wybickiego 7A 
31-261 Kraków 

52,64 pkt. 
 

7 
Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk 
ul. Mikołaja Reja 27 
80-870 Gdańsk 

68,27 pkt. 
 

8 

EKO-GEO GLOB  
Rafał Modrzejewski 
ul. Klonowa 30 
43-250 Pawłowice 

80 pkt. 
 

 
II.Zamawiający informuje, iż wyklucza z postępowania Wykonawcę EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski 

ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) uPzp – Wykonawca nie wykazał 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Uzasadnienie: 
Zamawiający, jako warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, wymagał wykazania 

przez Wykonawcę  wykonania co najmniej jednej ekspertyzy/publikacji/pracy analitycznej o tematyce 
tożsamej z przedmiotem zamówienia polegającej na opracowaniu dokumentów z zakresu Klastrów Energii, 

Spółdzielni Energetycznych bądź Wysp Energetycznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) oraz dysponowania co 

najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiadania 
doświadczenie w opracowaniu dokumentów z zakresu Klastrów Energii, Spółdzielni Energetycznych bądź 

Wysp Energetycznych, a która jest autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania tożsamego 
z przedmiotem zamówienia, zrealizowanego w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie). 
Wykonawca zarówno w formularzu oferty jak i w dokumentach na wezwanie wykazał tę samą realizację – 

Strategia Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energii, a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, przy czym Zamawiający szczególny nacisk, przy ocenie doświadczenia Wykonawcy, które 

stanowiło kryterium oceny złożonej oferty, położył na poinformowanie Wykonawców, iż wskazanie 
doświadczenia powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. 

Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, 
obciąża Wykonawcę. Zamawiający  podkreślił, że usługi w zakresie opracowaniu dokumentów z zakresu 

Klastrów Energii, Spółdzielni Energetycznych, bądź Wysp Energetycznych wymienione w wykazie osób 
składanym na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie będą brane pod uwagę 

w punktacji ww. kryterium – załącznik do siwz – wzór nr 4, a nieuwzględnienie w formularzu oferty powyższych 
informacji skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów w tym kryterium oraz  jeśli na późniejszym etapie 

postępowania okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie wykazać spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu – zostanie z niego wykluczony. 

Wobec powyższego uzasadnienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) uPzp należało wykluczyć Wykonawcę EKO-
GEO GLOB Rafał Modrzejewski ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa 

się za odrzuconą – art. 24 ust. 4 uPzp. 
 



  

 

Oferta EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice podlega również odrzuceniu 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) uPzp – oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

Uzasadnienie: 
Złożona przez firmę EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski, ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice, oferta opiewa 

na kwotę 69 495 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, która niższa o więcej niż 30 % od średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

W oparciu o art. 90 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dnia 3.12.2020 r. wezwał 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.  

Złożone przez wykonawcę dnia 9.12.2020 r. wyjaśnienia nie umożliwiły zamawiającemu zweryfikowania 
poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny. Wykonawca złożył ogólne zapewnienia, że wykona 

zamówienie za oszacowaną przez siebie cenę. Wyjaśnienia powinny być wyczerpujące, konkretne i 
przekonujące, ujawniające najważniejsze składniki cenotwórcze, jak przykładowo koszt pracowników, 

zaangażowania odpowiedniego sprzętu, czy wreszcie marżę wykonawcy. W tym wypadku wyjaśnienia miały 
jedynie charakter iluzorycznych i nie stanowiły wyjaśnienia elementów oferty, mających wpływ na wysokość 

ceny. Wykonawca nie wskazał, co spowodowało obniżenie ceny, jak również to, w jakim stopniu wskazany 
czynnik wpłynął na jej obniżenie. Wykonawca nie załączył żadnych dowodów uprawdopodobniających 

możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w zaoferowanej kwocie. 
Zamawiający odrzuca zarówno ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Złożenie 
jakichkolwiek wyjaśnień, nie jest wystarczające. Wyjaśnienia powinny być odpowiednio umotywowane: 

przekonujące, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, a nie zdawkowe, ogólne i uniwersalnej 
wręcz natury. 

Wobec powyższego uzasadnienia oferta EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski, ul. Klonowa 30, 43-250 
Pawłowice podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) uPzp. 

 
III.Zamawiający informuje, że w postępowaniu najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i w ogłoszeniu o zamówieniu. 
Podpisanie umowy z wybranym wykonawca może nastąpić w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2) 

uPzp. 
 

 

                    Kierownik Zamawiającego 

                    Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego  

                    Gdańsk-Gdynia-Sopot 

 

                    Michał Glaser 

                    /podpisano elektronicznie/ 
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