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Znak sprawy: ZP.271.16.2022 

Opoczno, dnia 05.08.2022r. 
 
 

-Wszyscy Wykonawcy- 

-Strona internetowa prowadzonego postępowania- 
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powadzonego                            

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła                                             

w Gminie Opoczno” 
 
 

 Zamawiający, Gmina Opoczno udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania w oparciu o  art.222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 1129 ze zm.)                                    

informacje o:  
 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
 

Część 1 – Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni    

na biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych   
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie realizacji zamówienia brutto:                     
287 442,43 zł  
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Do dnia 05.08.2022r, do godz. 10:00, tj. do upływu terminu składania ofert 

wpłynęły 2 oferty zgodnie  z poniższym zestawieniem: 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
[zł brutto] 

Okres  
gwarancji 

Czas reakcji na 
zgłoszoną 
awarię na 
wezwanie 

 
1 Ergo Ekologia Sp. z o.o. 

ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok.17  
02-495 Warszawa 
 

  427 588,20zł  66 m-cy 1-24 godzin 

2 ASH Remigiusz Skowroński 
ul. Słowackiego 20a 
07-417 Ostrołęka  
 

 444 262,50zł  66 m-cy 1-24 godzin 

 
Część 2 – Zaprojektowanie, dostawa, montaż  i uruchomienie instalacji kotłowni 

gazowych dla prywatnych budynków mieszkalnych  
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie realizacji zamówienia brutto:    
1 030 995,13 zł  
 

Do dnia 05.08.2022r, do godz. 10:00, tj. do upływu terminu składania ofert 

wpłynęły 2 oferty zgodnie  z poniższym zestawieniem: 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
[zł brutto] 

Okres  
gwarancji 

Czas reakcji na 
zgłoszoną 
awarię na 
wezwanie 

 
1 Ergo Ekologia Sp. z o.o. 

ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok.17  
02-495 Warszawa 
 

  
1 248 726,00zł 

 66 m-cy 1-24 godzin 

2 ASH Remigiusz Skowroński 
ul. Słowackiego 20a 
07-417 Ostrołęka  
 

 891 765,73zł  66 m-cy 1-24 godzin 
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Część 3– Zaprojektowanie, dostawa, montaż  i uruchomienie instalacji kotłowni 

gazowych dla budynków użyteczności publicznej  
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie realizacji zamówienia brutto:                     
333 629,51 zł  
 

Do dnia 05.08.2022r, do godz. 10:00, tj. do upływu terminu składania ofert 

wpłynęła 1 oferta zgodnie  z poniższym zestawieniem: 

 
 

Nr 
oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
[zł brutto] 

Okres  
gwarancji 

Czas reakcji na 
zgłoszoną 
awarię na 
wezwanie 

 
 

1 
 
ASH Remigiusz Skowroński 
ul. Słowackiego 20a 
07-417 Ostrołęka  
 
 

 
420 130,61zł 

 
66 m-cy 

 
1-24 godzin 

 
 

                                                                                                           
                                                                                                                         Zatwierdził: 

Burmistrz Opoczna 
(…) Dariusz Kosno 

 
 
 

 


