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Kraków, dnia 07.05.2021 roku 

 
 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

Dotyczy zapytania ofertowego na: 

 

„Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2016 roku o efektywności energetycznej ( t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 468)”  

Nr postepowania DAiI 13/03/2021z dnia 2 kwietnia 2021 roku. 

 

Działając na podstawie Regulaminu Zamówień Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o. o. 

przyjętego uchwałą Zarządu z dnia 29 stycznia 2018 r roku nr 7/2018 Zamawiający po 

przeprowadzeniu postępowania w ramach ww. zapytania ofertowego z publikacją na BIP informuje, 

co następuje: 

1. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła: 15 000,00 zł netto. 

2. W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęło do Zamawiającego 18 ofert: 

Oferta nr 1:  

TOMASZ SUMERA Eco-Doradztwo 

Wola Rzędzińska, 2c 

NIP: 873000237 

Data wpływu: 06.04.2021 r., godz.: 21:35 

Cena netto:  12000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 2760,00 zł 

Cena brutto: 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100) 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 
ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.  

 

Oferta nr 2: 

MPIRE Michał Polok 

Bema 6/14 

41-303 Dąbrowa Górnicza 

NIP: 629-229-19-92 

Data wpływu: 08.04.2021 r., godz.: 14:38 

Wykonawca nie dołączył do dokumentacji formularza ofertowego. Dokumentacja nie podlegała 
rozpatrzeniu w ramach niniejszego postępowania. 
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Oferta nr 3 

IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Św. J. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

NIP: 5242754277 

Cena netto: 6900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset 00/100) 

Data wpływu: 11.03.2021 r., godz.: 13:34 

Oferta ww. Wykonawcy nie podlegała rozpatrzeniu w ramach niniejszego postępowania ze względu 

na brak wymaganych dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy oraz wykazu wykonanych usług wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należytą realizację. 

 

Oferta nr 4: 

Argox Sp. z o.o. 

ul. Dalanowska 46/59  

03-566 Warszawa 

NIP:5242754001 

Cena netto: 1 8000,00 zł  (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) 

Data wpływu: 13.04.2021 r., godz.: 17:04 

Oferta ww. Wykonawcy nie podlegała rozpatrzeniu w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający 

wymagał wskazania w wykazie usług zrealizowanych nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu 

składania ofert, podczas gdy usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie usług zostały 

zrealizowane w 2017 roku. 

 

Oferta nr 5 

Brandt Energy Consulting Mateusz Brandt 

ul. Spiżowa 19A/5A 

53-442 Wrocław 

NIP: 6121809399 

Cena netto: 10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka zw%, kwota 0 zł 

Cena brutto: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

Data wpływu: 14.04.2021 r., godz. 13:40 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

Oferta ww. Wykonawcy nie podlegała rozpatrzeniu w ramach niniejszego postępowania, z uwagi na 

brak wymaganych dowodów potwierdzających należytą realizację wykazanych wykonanych usług. 
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Oferta nr 6 

ELLIPSIS Energy Sp. z o.o.                 

ul. Młynarska 42                                       

01-171 Warszawa                                    

NIP: 701-048-87-39 

Cena netto: 8 920,00 zł (słowie: osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 2 051,60 zł 

Cena brutto: 10 971,60 zł (słownie: dziesięć tysięcy, dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 60/100) 

Data wpływu: 14.04.2021 r., godz. 16:03 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 7 

DOMAR Marcin Domińczyk 

ul. Jaśminowa 25c 

25-223 Kielce 

NIP: 9591678039 

Cena netto: 5 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 1 150,00 zł 

Cena brutto: 6 150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100) 

Data wpływu: 16.04.2021 r., godz. 07:07 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 8 

ENERGO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

Wielicka 42/103 

30-552 Kraków 

NIP: 5252636148 

Cena netto: 8 000,00 zł  (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 1 840,00 zł 

Cena brutto: 9 840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) 

Data wpływu: 16.04.2021 r., godz. 11:54 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana niezgodnie z zasadą reprezentacji. 
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Oferta nr 9 

ENERGA OBRÓT SA 

ul. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

NIP: 9570968370 

Cena netto: 9 957,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 2 290,11 zł 

Cena brutto: 12 247,11 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem tysięcy 11/100) 

Data wpływu: 18.04.2021 r., godz. 22:02 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 10 

ASIG Igor Kwiatkowski 

ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2 

51-686 Wrocław 

NIP: 898-214-61-74 

Cena netto: 6 500,00 zł  (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 1 495,00 zł 

Cena brutto: 7 995,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 

Data wpływu: 18.04.2021 r., godz. 22:05 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

Oferta ww. Wykonawcy nie podlegała rozpatrzeniu w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający 

wymagał wskazania w wykazie usług zrealizowanych nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu 

składania ofert, podczas gdy usługa wskazana przez Wykonawcę w wykazie usług została 

zrealizowana w 2017 roku. 

 

Oferta nr 11 

BGEC Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 103 lok 1 

01-355 Warszawa 

NIP: 701-08-26-136 

Cena brutto: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 03:18 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 
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Oferta nr 12 

EXERGON Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 4 

44-100 Gliwice 

NIP: 6312650389 

Cena netto: 4 500,00 zł  (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 1 035,00 zł 

Cena brutto: 5 535,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 08:00 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 13 

Audytel S.A. 

ul. Ks. I. Skorupki 5 

00-546 Warszawa 

NIP: 779-21-69-697 

Cena netto: 12 000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 2 760,00 zł 

Cena brutto: 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 08:53 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

 

Oferta nr 14 

Urząd Dozoru Technicznego  

ul. Szczęśliwiecka 34  

02-353 Warszawa 

NIP: 5220004617 

Cena netto: 25 080,00 zł  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy, osiemdziesiąt złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 5 768,40 zł 

Cena brutto: 30 848,40 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 40/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 09:31 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 



str. 6 
 

Oferta nr 15 

Perlex 

ul. Oświecenia 13/33  

31-635 Kraków 

NIP: 637-183-08-16 

Cena netto: 20 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy, osiemdziesiąt złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 0%, kwota 0 zł 

Cena brutto: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 09:51 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

Oferta ww. Wykonawcy nie podlegała rozpatrzeniu w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający 

wymagał wskazania w wykazie usług zrealizowanych nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu 

składania ofert, podczas gdy usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie usług zostały 

zrealizowane w 2017 roku. 

 

Oferta nr 16 

EKO AUDYTOR Marek Mickaniewski 

ul. BEKASA 1/37 

44-114 Gliwice 

NIP: 641-212-70-26 

Cena netto: 3 950,00 zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 908,50 zł 

Cena brutto: 4 858,50 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 09:58 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 17 

NDE Sp. z o.o. 

ul. Kazimierza Wielkiego 142/6 

30-082 Kraków 

NIP: 676-250-31-51 

Cena netto: 32 000,00 zł  (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 7360,00 zł 

Cena brutto: 39 360,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 09:58 
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Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

 

Oferta nr 18 

ATMOTERM S.A. 

ul. Łangowskiego 4 

45-031 Opole 

NIP: 754-033-94-96 

Cena netto: 12 500,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 2 875,00 zł 

Cena brutto: 15 375,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy, trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) 

Data wpływu: 20.04.2021 r., godz. 08:46 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

 

 Informacja o wagach procentowych przypisanych do kryterium: Cena 100% 

Informacja o przyznanych punktach dla poszczególnych ofert: 

 

Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

Całkowita liczba 

punktów 

1 32,91 32,,91 

6 44,28 44,28 

7 79 79 

8 49,37 49,37 

9 39,67 39,67 

11 60,73 60,73 

12 87,77 87,77 

13 32,91 32,91 

14 15,74 15,74 

16 100 100 

17 12,34 12,34 

18 31,6 31,6 
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3. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

  

Zamawiający w ramach nin. postępowania wybrał ofertę numer: 16  złożoną przez: 

Oferta nr 16 

EKO AUDYTOR 

ul. BEKASA 1/37 

44-114 Gliwice 

NIP: 641-212-70-26 

Cena netto: 3 950,00 zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota 908,50 zł 

Cena brutto: 4 858,500 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) 

Data wpływu: 19.04.2021 r., godz. 09:58 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 02.04.2021 roku.              

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

Wybrana oferta była poprawna pod względem formalno – prawnym oraz zawierała najniższą cenę 

realizacji zamówienia. 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu wobec powyższego, nin. postępowanie należało 

rozstrzygnąć jak wyżej.  

 


