
 

 

Złotów, dnia 28.02.2019 r. 

ZP.271.01.2019.U  

 

Informacja 
dotycząca otwarcia ofert 

     

         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa instalacji 

wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów ”, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 73.800,00 zł. 

  w tym: 

Część 1 zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

obejmującymi  montaż instalacji paneli fotowoltaicznych: 60.000,00 zł 

Część 2 zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

obejmującymi montaż instalacji kolektorów słonecznych: 13.800,00 zł 

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

 

Część 1 zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

obejmującymi  montaż instalacji paneli fotowoltaicznych: 

 

1) Zarządzanie Projektami 

    Ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice 

a) cena oferty brutto: 27.675,00 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 2  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) KBSystem Krzysztof Budzyński 

    Ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31,  20-492 Lublin 

a) cena oferty brutto: 118.522,80 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 3  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3) AdMat-Eko Martyna Piecuch 

    Ul. Prusa 36,  42-256 Olsztyn 

a) cena oferty brutto: 18.855,90 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 1  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) ENERGO-TERM Radosław Ostrowski 

    Ul. Żeromskiego 39,  18-200 Wysokie Mazowieckie 

a) cena oferty brutto: 40.405,50 zł 



 

 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 2  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba 

    Al. Piasta 46A,  77-400 Złotów 

a) cena oferty brutto: 73.800,00 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 4  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

Część 2 zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

obejmującymi montaż instalacji kolektorów słonecznych 

 

1) Zarządzanie Projektami 

    Ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice 

a) cena oferty brutto: 22.300,00 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 2  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) KBSystem Krzysztof Budzyński 

    Ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31,  20-492 Lublin 

a) cena oferty brutto: 34.501,50 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 3  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3) AdMat-Eko Martyna Piecuch 

    Ul. Prusa 36,  42-256 Olsztyn 

a) cena oferty brutto: 7.318,50 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 1  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4) EKO-PROJEKT Joanna Czarnecka 

    Ul. Nieznanego Żołnierza 41/2,  77-400 Złotów 

a) cena oferty brutto: 14.900,00 zł 

b) Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu: 4  

c) termin wykonania zamówienia: 30.10.2019 r. 

d) warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatność przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 


