
 
 

 
 

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 pn. „Gminy z dobrą 
energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 
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 otwarcia: 07.01.2020 r. 
 
3. Godzina otwarcia ofert: 12.15 
 
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: 125 829,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia 
pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)  

6. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r.  
Okres gwarancji i warunki płatności zgodnie z SIWZ. 

7. Kryteria oceny:  
 
- cena brutto – 60 pkt (maksimum);  
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40 pkt (maksimum). 
 
8. Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:  
 
OFERTA NR 1 

 
Dane Firmy: Sweco Consulting Sp. z o.o. , ul. Franklina Roosvelta 22, 60-829 Poznań 
 
Oferowana cena:  
522 753,00 zł brutto tj. 1 533,00 zł za odbiór 
 
Doświadczenie osób w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru: 

a) Przy budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 2,8 kWp w ilości 0 
szt.  

b) Przy budowie/rozbudowie/ modernizacji instalacji źródła ciepła o mocy min. 10 kW w ilości 0 
szt. 

 
 

 
OFERTA NR 2 

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



 
 

 
 

44-200 Rybnik 
 
Oferowana cena:  
117 440,40 zł brutto tj. 344,40 zł za odbiór 
 
Doświadczenie osób w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru: 

a) budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 2,8 kWp w ilości 73 szt.  
b) Przy budowie/rozbudowie/ modernizacji instalacji źródła ciepła o mocy min. 10 kW w ilości 4 

szt. 
 

 
  
 
OFERTA NR 3 
 

Dane Firmy: ASCALOR  Sp. z o.o. ul. Radawska 10, 37-522 Wiązownica  
Oferowana cena:  
50 331,60 brutto tj. 147,60 zł za odbiór 
 
Doświadczenie osób w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
a) budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 2,8 kWp w ilości powyżej 

20 szt.  
b) Przy budowie/rozbudowie/ modernizacji instalacji źródła ciepła o mocy min. 10 kW w ilości 

powyżej 20 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. 
 


