
 
 

Nr umowy RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

Beneficjent Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

DAG.250.2.2.2022.MW Woskowice Małe, 15.03.2022 r. 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia 
którego wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł 

 

na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne 

w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”. 

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych informuje, że zgodnie 
z zamieszczonym w dniu 04.03.2022 r. ogłoszeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 
ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”. do dnia 14.03.2022r. 
do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:  

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość 

(brutto) 

Spełnienie 
warunków 

udziału 

1. M5 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
MATEUSZ SINICKI, ul. Osiedle Piastów 28/3, 49-100 
Niemodlin 

121 524,00 TAK 

 

Po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, którego wartość jest niższa od kwoty 130.000 złotych – wybrano następujących 
oferentów: M5 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MATEUSZ SINICKI, ul. Osiedle 
Piastów 28/3, 49-100 Niemodlin 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z zapisami ogłoszenia z dnia 04.03.2022 r. Zamawiający przy wyborze oferty 
kierował się następującymi kryteriami wyboru ofert: cena brutto – 100% i zamierzał udzielić 
zamówienia oferentowi, który spełnia wymogi określone w ogłoszeniu oraz zaoferuje 
najkorzystniejszą ofertę.  



 
 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożone przez: M5 BIURO 
OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MATEUSZ SINICKI, ul. Osiedle Piastów 28/3, 49-100 
Niemodlin, z zaoferowaną ceną brutto 121 524,00 zł oraz uzyskaną ilością punktów 100,  

Mając zatem na uwadze, że oferent spełniali warunki udziału w postępowaniu, a jego 
oferty odpowiadały treści ogłoszenia należało wybrać ofertę: M5 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI 
BUDOWLANYCH MATEUSZ SINICKI, ul. Osiedle Piastów 28/3, 49-100 Niemodlin. 
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