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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Kraków, dnia 26.05.2021 roku 
 

      
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

dotyczy zapytania ofertowego na: 

Dwa okresowe przeglądy techniczne urządzeń wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych w budynku biurowym przy 
ul. prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie.  

 

Nr postępowania: DAiI 02/05/2021 z dnia 19.05.2021 roku 

 

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. 

z o.o. przyjętego uchwałą Zarządu nr 78/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Zamawiający po 

przeprowadzeniu postępowania w ramach ww. zapytania ofertowego informuje, co następuje: 

1.Szacunkowa wartość zamówienia dla tegorocznego rodzaju zamówień w 2021 r. wynosi: 18.060 zł 

netto. 

2. W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęło do Zamawiającego 4 oferty: 

 

Oferta nr 1: 

KLIMASOFT s.c. G. Zapała, G. Mazur 

ul. Odmętowa 100A 

31-979 Kraków 

NIP: 675-13-69-275 

 

Cena netto: 13.798,00 zł  

słownie: złotych 00/100 

Cena brutto: 16.971,54 zł 

słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 54/100 

w tym za pierwszy przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 6.899,00 zł  

słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 
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Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 1.586,88 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 8.485,77 zł 

słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 77/100 

za drugi przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 6.899,00 zł   

słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 1.586,88 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 8.485,77 zł 

słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 77/100 

 

Data wpływu: 19.05.2021 r., godz. 13:34 

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

ofertowym z dnia 19.05.2021 roku. 

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 2 

Venton Sp. z o.o. 

ul. Litewska 15 

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

NIP: 749-210-65-40 

 

Cena netto (kwota w PLN): 17.580,00 zł 

słownie: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 4.043,40 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 21.623,40 zł 

słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 40/100 

w tym za pierwszy przegląd: 
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Cena netto (kwota w PLN):  8.790,00 zł  

słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 2.021,70 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 10.811,70 zł 

słownie: dziesięć tysięcy osiemset jedenaście złotych 70/100 

za drugi przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN):  8.790,00 zł  

słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 2.021,70 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 10.811,70 zł 

słownie: dziesięć tysięcy osiemset jedenaście złotych 70/100 

Data wpływu: 24.05.2021 r., godz. 15:58 

 

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

ofertowym z dnia 19.05.2021 roku. 

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

Oferta nr 3 

Zakłady Badawczo – Usługowe „POWER” sp. z o.o. 

os. Bohaterów Września 65 

31-621 Kraków  

NIP: 677-005-06-17 

 

Cena netto (kwota w PLN): 22.960,00 zł  

słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 5.280,80 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 28.240,80 zł 
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słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 80/100 

w tym za pierwszy przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 11.480,00 zł 

słownie: jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 2.640,40 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 14.120,40 zł 

słownie: czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 40/100 

za drugi przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 11.480,00 zł 

słownie: jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 2.640,40 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 14.120,40 zł 

słownie: czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 40/100 

Data wpływu: 26.05.2021 r., godz. 09:28 

 

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

ofertowym z dnia 19.05.2021 roku. 

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

 

Oferta nr 4 

G.M. Elektrik Grzegorz Michalski 

Biórków Wielki 72,  

32-104 Koniusza 

NIP: 6821732233 

 

Cena netto (kwota w PLN):  24.000,00 zł  
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słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 5.520,00 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 29.520 zł 

słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 

w tym za pierwszy przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 12.000,00 zł  

słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 2.760,00 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 14.760,00 zł 

słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 

za drugi przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 12.000,00 zł  

słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 2.760,00 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 14.760,00 zł 

słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 

 

Data wpływu: 26.05.2021 r., godz. 10:28 

 

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

ofertowym z dnia 19.05.2021 roku. 

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 
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3. Informacja o wagach punktowych / procentowych przypisanych do kryterium 

Numer 

oferty 

Liczba punktów w kryterium cena 

1 100 

2 78,48 

3 60,09 

4 57,49 

 

 

4. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

 

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, że wybrana została oferta nr 1 złożona przez 

przedsiębiorcę działającego pod firmą: 

 

KLIMASOFT s.c. G. Zapała, G. Mazur 

ul. Odmętowa 100A 

31-979 Kraków 

NIP: 675-13-69-275 

 

Cena netto: 13.798,00 zł  

słownie: złotych 00/100 

Cena brutto: 16.971,54 zł 

słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 54/100 

w tym za pierwszy przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 6.899,00 zł  

słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 1.586,88 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 8.485,77 zł 
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słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 77/100 

za drugi przegląd: 

Cena netto (kwota w PLN): 6.899,00 zł   

słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 

Podatek VAT: stawka 23%, kwota w PLN 1.586,88 zł 

Cena brutto (kwota w PLN): 8.485,77 zł 

słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 77/100 

 

Wybrana oferta była poprawna pod względem formalno – prawnym i jednocześnie uzyskała najwyższą 

liczbę punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. 


