
 
 

 
 

INFORMACJA 

 

 

o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych z otwarcia ofert na przetargu pn.: 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu „Łączymy 

z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego” część I i część II. 

 

1. Miejsce składania ofert: Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13 c, 44-200 Rybnik 

 

2. Data przetargu: 21.08.2019 r. 

 

3. Godzina otwarcia ofert: 13.30 

 

4. Ilość ofert jakie wpłynęły: 3 

 

5. Otwarcie ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Całkowita kwota wynosi: 373 612,50 zł. brutto (słownie: trzysta 

siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy ) w tym na część 

pierwszą całkowita kwota brutto wynosi 188 652,75 zł, a na część drugą całkowita kwota brutto 

wynosi 184 959,75 zł.  

6. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r. 

7. Kryteria oceny:  
Dotyczą wszystkich części zamówienia odrębnie:  
- cena brutto – 60 pkt (maksimum);  
- doświadczenie Wykonawcy – 40 pkt (maksimum). 
 
8. Zestawienie ofert 

Do upływu terminu składania ofert złożono:  

 

OFERTA NR 1 

 

Dane Firmy: Semper Power Sp. z o.o. ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn 

Oferowana cena:  

Część I: 200 365,18 zł brutto tj. 326,86 zł za odbiór 

Część II: 205 902,60 zł brutto tj. 342,60 zł za odbiór 
Doświadczenie Wykonawcy: 

a) budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 2,8 kWp w ilości 238 

szt.  

b) budowie lub modernizacji instalacji kotłów na pellet o mocy od 10 kW do 30 kW w ilości 

34 szt. 

c) budowie lub modernizacji pompy ciepła na potrzeby c.w.u o mocy minimalnej 3 kW 

i pojemności zasobnika maksymalnie 300 l w ilości 37 szt. 

  

 



 
 

 
 

 

OFERTA NR 2 

 

 

Dane Firmy: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J. i F. Białych 5,  

44-200 Rybnik 

Oferowana cena:  

Część I: 248 816,70 zł brutto tj. 405,90 zł za odbiór 

Część II: 243 945,90 zł brutto tj. 405,90 zł za odbiór 
Doświadczenie Wykonawcy: 

d) budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 2,8 kWp w ilości 85 

szt.  

e) budowie lub modernizacji instalacji kotłów na pellet o mocy od 10 kW do 30 kW w ilości 

5 szt. 

f) budowie lub modernizacji pompy ciepła na potrzeby c.w.u o mocy minimalnej 3 kW 

i pojemności zasobnika maksymalnie 300 l w ilości 1 szt. 

  

 

  

 

OFERTA NR 3 

 

Dane Firmy: ASCALOR  Sp. z o.o. ul. Radawska 10, 37-522 Wiązownica  

Oferowana cena:  

Część I: 90 478,80 zł brutto tj. 147,60 zł za odbiór 

Część II: 88 707,60 zł brutto tj. 147,60 zł za odbiór 
Doświadczenie Wykonawcy: 

g) budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 2,8 kWp w ilości 555 

szt.  

h) budowie lub modernizacji instalacji kotłów na pellet o mocy od 10 kW do 30 kW w ilości 

114 szt. 

i) budowie lub modernizacji pompy ciepła na potrzeby c.w.u o mocy minimalnej 3 kW 

i pojemności zasobnika maksymalnie 300 l w ilości 41 szt. 

 

 

 

 

 

 
Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 


