
 

 
 

Słupsk, dnia 18 maja 2022r.  
 

ZAMAWIAJĄCY: 
STANPOL SP. Z O.O.  

Aleja 3 Maja 44 

76-200 SŁUPSK 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności określonej  

w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 

demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb 

STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 

kW”  

 
 
1. Działając w imieniu Zamawiającego informujemy, że postępowanie na roboty 

budowlane pod nazwą „Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej 
prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy 
ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW” zostaje unieważnione.  

Uzasadnienie: 

Zamawiający realizując niniejsze postępowanie kontynuuje rozbudowę istniejącej 
instalacji fotowoltaicznej w projekcie badawczo-rozwojowym, kto ry oparty jest na 
poro wnaniu toz samych technologicznie instalacji rozmieszczonych w ro z nych warunkach 
lokalizacyjnych. W dokumentacji postępowania, kto rego przedmiotem jest budowa 2 
etapu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie, 
Zamawiający nie wskazał wymogu kontynuacji technologii urządzen , kto re były 
stosowane przy 1 częs ci, co spowodowało, z e Wykonawcy w złoz onych ofertach 
przedstawili urządzenia, kto re nie gwarantują zachowania ciągłos ci technologicznej  
i poprawnos ci pomiaro w w projekcie badawczo-rozwojowym.  

W związku z powyz szym Zamawiający uniewaz nia postępowanie z przyczyn niezgodnos ci 
tres ci zapytania ofertowego z wymogami projektu realizowanego w ramach programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla 
przedsięwzięcia.  

Podstawa uniewaz nienia: opinia eksperta- Aleksandry Szewczyk z dnia 17.05.2022r.   

 



 

 

 

2. Lista złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa Oferenta Adres Oferenta Ocena oferty 

1 Copernicus pro Sp. z o.o.  Gwiaz dzista 66,  
53-413 Wrocław 

Oferta jest zgodna z 
ogłoszeniem ofertowym 

2 FOTOWOLTAIKA  
Patryk Puchalski 

Wielichowo 29c,  
76-200 Słupsk 

Oferta jest  zgodna z 
ogłoszeniem ofertowym 

 

Z uwagi na decyzję Zamawiającego o uniewaz nieniu postępowania nie dokonuje się 
wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak oby dwie oferty spełniają warunki udziału  
w postępowaniu.   

3. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert. 

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego  Wykonawcy.  

 

Aleksandra Szewczyk 
 

Członek Zarządu  
Foton OZE Sp. z o.o. 

 

 

Do wiadomos ci: 

1. Copernicus pro Sp. z o.o. 

2. FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski 

3. ARiMR 

4. dokumentacja postępowania 


