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oznaczenie sprawy IZP.271.15.2020 
 

Strona internetowa 
www.olsztyn.bip.jur.pl 

 

   
INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. OZE w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie gminy Olsztyn 
Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję 
informacje z otwarcia ofert.  
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100)  
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Olsztyn,  Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10; 42-256 Olsztyn   

Do upływu terminu składania ofert (05.01.2021 r. do godz. 10.00) złożono następujące oferty: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 
Cena brutto   

 

Termin 
wykonania 

Monitoring 
instalacji PV   

Czas reakcji 
serwisowej na 

wezwanie  

Elementy 
zwiększające 

bezpieczeństwo  

Warunki 
płatności 

 
1 

 
HelioExpert Sp. z.o.o. Sp.k 
ul. Topiel 23,  
00- 342 Warszawa  
 
 

 
581 790,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

poszczególnych 
łańcuchów 

 
czas reakcji do 24 

godzin  

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
2 

N Spółka z o.o. 
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3  
59- 220 Legnica  
  

 
619 799,46 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 
 

 

czas reakcji do 
24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
3 

SKORUT   
Systemy Solarne Sp. z o.o.  
32 - 400 Myślenice,  
ul. Wybickiego 71 
 

 
645 750,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 



 

 

2 

 

 
4 

EKSTRA  ENERGIA  
Sp. z o.o.  
43-300 Bielsko  Biała  
ul. Michałowicza 12 
  

 
724 868,52 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

48 godzin 

bezpieczne 
rozłączenie 

modułów przy 
wyłączeniu 

falownika – napięcie 
spada do wartości 

max. 60-80 V 
 

 
30 dni 

 
5 

ECOJURA  Sp. z o.o. 
42-200 Częstochowa,   
ul.1 Maja 4,  
 

 
880 626,74 zł  

 
31.05.2021 r. 

monitoring 
każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
6 

KOMTECH   
Piotr Martuszewski  
33 – 300 Nowy Sącz,  
ul. Barbackiego 15,  
 

 
658 050,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
7 

ANTINUS Sp. z o.o.  
ul. Sobieskiego 39 B5  
96 – 100 Skierniewice 
 

 
704 583,36 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
8 

Zakład Kominiarsko -
Remontowy  
KOSIAK Sp. z o.o.  
ul. Jaskółcza 48, Bilcza,  
26-026 Morawica  
 

 
688 800,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

poszczególnych 
łańcuchów 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
9 

LUBIE OZE  Sp. z o.o. 
ul. Wesoła 46,  
42-233 Mykanów  
 
 

 
682 650,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
10 

„SOLGRO”  
Grzegorz Mordarski  
33-326 Mogilno,  
Paszyn 567  
 

 
714 821,88 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 

czas reakcji do 
24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 



 

 

3 

 

 
11 

GM  STARBUD Sp. z o.o.  
27 - 200 Starachowice,  
ul. Hutnicza 1    
 
 

 
685 848,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 
12 

ECO –TEAM Sp. z o.o., Sp. K, 
ul. Władysława Jagiełły 60,  
42-202 Częstochowa  
 

 
947 223,00 zł  

 
31.05.2021 r. 

 
monitoring 

każdego modułu 

 
czas reakcji do 

24 godzin 

 
wykrywanie łuków 

 
30 dni 

 

UWAGA ! 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

zamawiającemu:  

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ  (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) 

- wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).  


