
 
 
 

 

NIZ.272.TP.39.2022                                                                              Wadowice, 18.05.2022r.    

 

                                                          

Informacja z otwarcia ofert 

                                                                               

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2022 r. w postępowaniu  pn. Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi wg dwóch zadań znak 

NIZ.272.TP.39.2022. Powiat Wadowicki – Starostwo Powiatowe w Wadowicach 34-100 Wadowice, 

ul. Batorego 2, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 222 ust. 5  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 

przekazuje następujące informacje:  

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad 

robotami budowlany związanymi z:  Zadanie 1 „Budową hali sportowej z zapleczem 

szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 o kubaturze 17 

800 m3 i powierzchni zabudowy 2 027 m2 (kategoria obiektu budowlanego XV)” 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena –  60% 

 

Czas reakcji na wezwanie 

zamawiającego – 40%  

1. 

INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKO-

SYSTEM" MACIEJ WODNIAK  

34-100 WADOWICE, UL. DR J. PUTKA 5 

NIP 551 138 86 34 

35 998,16 zł 

3,2980% 
2 godz. 

 
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad 

robotami budowlany związanymi z: Zadanie 2 „Rozbiórką istniejącego łącznika i sali 

gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Andrychowie oraz przebudową i rozbudowy budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem o 

powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i kubaturze 19 100 m3 wraz z całą infrastrukturą 

techniczną w Andrychowie przy ul. Pachla 16 (kategoria obiektu XV)” 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena –  60% 

 

Czas reakcji na wezwanie 

zamawiającego – 40%  

1. 

INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKO-

SYSTEM" MACIEJ WODNIAK  

34-100 WADOWICE, UL. DR J. PUTKA 5 

NIP 551 138 86 34 

42 604,36 zł 

3,8000% 
2 godz. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Otrzymują: 

1. https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/ 

2. a/a (DP) 

https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/

