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       GMINA POPIELÓW 

 

Pieczęć zamawiającego 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (wykaz ofert) 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 
Warunki udziału w postępowaniu: 

zdolności techniczne i zawodowe 

Data wpływu 
Cena za cały 

przedmiot 

zamówienia 

(PLN) 

Doświadczenie 

Inspektora 

nadzoru branży 

budowlanej 

(lata) 

Doświadczenie Wykonawcy 

(wykonane usługi) 

Dysponowanie osobami, którym 

zostanie powierzone wykonanie 

zadania 

1 

M5 Biuro Obsługi Inwestycji 

Budowlanych Mateusz Sinicki 

49-100 Niemodlin  

ul. Osiedle Piastów 28/3 

Netto 

29.500,00 zł 

poniżej5 lat  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży ogólnobudowlanej  nad 

realizacją inwestycji „Przebudowa budynku 

szkoły podstawowej na budynek żłobka i 

przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w 

Niemodlinie Al. Wolności 7” 

- termin realizacji: 14.04.2018 – 19.11.2018 

- wartość robót  3.500.000,00 zł 

- Inspektor b. ogólnobudowlanej: 

W specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – doświadczenie - 3 

lata, 

- Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej – doświadczenie 25 

lat, 

- Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej – doświadczenie 2 lata. 

25.09.2019 r. 

Brutto 

29.500,00 zł 

2 

Konsorcjum firm: 

1. KABIS Sp. z o.o.  

42-200 Częstochowa ul. Bialska 16 – 

Lider Konsorcjum, 

2. KABIS CONSULTING Konrad 

Piesyk 

42-202 Częstochowa ul. Wały 

Dwernickiego 117/121, lok. P211 

Netto 

34.920,00 zł 

9-11 lat 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży ogólnobudowlanej  nad 

realizacją inwestycji „Rozbudowa i przebudowa 

głównego wejścia do budynku Śląskiego Urządu 

Wojewódzkiego w Częstochowie z 

dostosowaniem parteru dla osób 

niepełnosprawnych wraz z realizacją urządzeń 

technicznych niezbędnych do funkcjonowania 

obiektu ” 

- termin realizacji: 05.2018 – 05.2019 

- wartość robót  1.922.545,26 zł 

- Inspektor b. ogólnobudowlanej: 

W specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – doświadczenie - 9 

lat, 

- Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej – doświadczenie 3 

lata, 

- Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej – doświadczenie 18 lat. 

25.09.2019 r. 

Brutto 

42.951,60 zł 
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3                                                                                                                                                
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„INWESDIM” Sp. z o.o. 

45-062 Opole ul. Kościuszki 31 

Netto 

29.000,00 zł 

15 lat i więcej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży ogólnobudowlanej  nad 

realizacją inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej 

przy szkole w Kolnicy” 

- termin realizacji: 18.08.2017 – 24.04.2018 

- wartość robót  1.338.195,65 zł 

- Inspektor b. ogólnobudowlanej: 

W specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – doświadczenie - 29 

lat, 

- Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej – doświadczenie 39 

lat, 

- Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej – doświadczenie 16 lat. 

25.09.2019 r. 

Brutto 

35.670,00  zł 

4 
Budowlani Mariusz Frania 

42-216 Częstochowa 

ul. Wierzbowa 18/26 

Netto 

22.000,00 zł 

2 lata 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży ogólnobudowlanej  nad 

realizacją inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, 

nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-

usługowym wraz ze zmianą zagospodarowania 

terenu w tym budowa parkingu przy ul. 

Sienkiewicza 15 w Blachowni ” 

- termin realizacji: 09.03.2018 – 27.12.2018 

- wartość robót  2.351.327,00 zł 

- Inspektor b. ogólnobudowlanej: 

W specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – doświadczenie - 2 

lata, 

- Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej – doświadczenie 2 

lata, 

- Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej – doświadczenie 2 lata. 

25.09.2019 r. 

Brutto 

22.000,00 zł 

 

 

 

         /-/ Tomasz Jonek  Z up. Wójta 

                                                                                                                                                    /-/ A. Kansy-Budzicz 

          ..................................................... Zastępca Wójta 
(podpis osoby sporządzającej protokół)         26.09.2019 r.  ................................................ 

          (data i podpis kierownika zamawiającego  
        lub osoby upoważnionej)  

 


