
  
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 

Rutki-Kossaki, dnia 19.04.2022 r. 
Zamawiający: 
 
Gmina Rutki  
Ul. 11 Listopada 7  
18-312 Rutki-Kossaki 
 
ZW.271.20.2022 

Wykonawcy 
(uczestnicy postepowania) 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego dla zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. Zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy 
Rutki”. Przedmiot zamówienia podzielono na części: 
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży 
sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmującej: montaż instalacji solarnych wraz                  
z włączeniem do instalacji w budynkach. Orientacyjna ilość instalacji objęta nadzorem 
wynosi 10 sztuk; 
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
obejmującej: montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji                  
w budynkach. Orientacyjna ilość instalacji objęta nadzorem wynosi 88 sztuk. 
 
W dniu 19.04.2022 r. o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych                                 
w w/w postępowaniu. W terminie składania ofert: 
- dla Części 1 złożono 2 oferty: 

Numer 
oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub 
miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania Wykonawców 

Cena (C) 
zawarta 

w 
ofertach 

 

Doświadczenie 
zawodowe 

(DZ) 
zawarte w 
ofertach 

w szt. 

1 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD 

Stanisław Kuźmiński 
ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo 

7380,00 5 

2 
Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr Mariusz 

Myśliński 
ul. Księcia Janusza I 22/25, 18-404 Łomża 

2000,00 173 

 



. 

 

- dla Części 2 złożono 3 oferty: 

Numer 
oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub 
miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsca zamieszkania Wykonawców 

Cena (C) 
zawarta w 
ofertach 

w zł 
 

Doświadczenie 
zawodowe 

(DZ) 
zawarte w 
ofertach 

w szt. 

1 
ENERGO-TERM Radosław Ostrowski 

ul. Żeromskiego 39 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

37884,00 5 

2 
ENERGOMONTAŻ SOLAR SP. Z O.O. 

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10 lok. 103, 
15-111 Białystok 

20024,40 5 

3 
ElektroGlobal Łukasz Dąbrowski 

ul. Wiatrakowa 4/2 m 30, 15-827 Białystok 
29445,00 4 

 
 
 
 
 

….………………………………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 

podejmowania czynności w jego imieniu 
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