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w sprawie dokonanja zamówienia do kwoty 30 000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów uśtawy prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz, u, z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm,) w związku z zarządzeniem nr 28/2014 Wójta Gminy ]ordanów śląski z dnia
30 czerwca 2014 r, w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień, któryCh Wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na włonianie inspektora
nadzoru prac budowlanych, zarządzającego inwestycją i ro?ticzaiącego projekt
z i nstytucją fi nan sującą,

1. Postępowanie przeprowadzone zostało W ramach realizacji Projektu
pn, ,,Termomodernizacja budynków uźyteczności publicznej Wraz z Wykonaniem
instalacji odnawialnych źródeł energii. komplementarne i efektywne wykorzystanie
rozwiązań w oparciu o Wdrożenie systemu monitorowaniai zarządzania zużyciem energii - ETAP l-szy'' nr RPDS,03.03.o 1-02-0004/19-00
w ramach osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka n iskoemisyj na '', Działania nr 3.3
,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym", Poddziałania nr 3.3,1 ,,Efektywność energetyczna w budynkach
użytecznoŚci publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne- oS]", Typ 3.3 c ,,Projekty demonstracyjne - publiczne inwestycje W zakresie
budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznejw budynkach użyteczności publicznej" Regionalnego Programu operacyjnego
WojeWództwa Dolnośląskiego 2014-2o2o,

2. sposób upublicznienia ogłoszenia o postępowaniu: Baza Konkurencyjności
https://baza kon ku re ncyj n osci.fu nd uszeeU ro pej skie.9oV. pllp U blication proposa l/View/z8419

3. Kryterium wyboru: cena 100o/o.

4. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronach internetowych: BazY
Kon kurencyj noŚci Funduszy Europejskich, Gminy JordanÓW Śląski, Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Jordanów Śląski oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Jordanów Śląski, wpłynęła jedna oferta, tj.:

Unia Europejska
EUropejskiFUndusz

RozwojU Reqionalneqo
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JordanóW Śląski, dnia 27 lutego 2o2o r.

INFORMACJA
z otwarcia ofeft

L.p. Dane oferenta Data złożenia
oferty

cena - W złotych
(brutto)

1.

Konsorcjum W składzie:
1. eBIG, sp. z o.o., ul. Ks. Jana

Dzierżonia 36/Lll 52-413 WroGłaW
2. Inżynieria Budowlana Aleksandra

Borkowska-Kowalczy!! szewce,
ul. Wrocławska 7, 55-114 Wisznia Mała

2L,O2,2O2O r, 120 o50,oo

5. Wybrano WW. ofertę, która spełnia Wszystkie Wymagania i Warunki określone
W zapytaniu ofertowym.

6. W celu wykonania powyższej usługi zawarta
wybranym oferentem a Gminą Jordanów Śląski
na Wstępie,

zostanie stosowna umowa pomiędzy
- realizatorem Projektu przywołanego
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