
               
 

Projekt pn. „LOFTY NA POMPACH – rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w centrum Leszna” 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY 
do zapytania ofertowego  

na świadczenie usługi inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie branż: budowlanej, 

sanitarnej wod.-kan. i c.o. oraz elektrycznej 
 

 

W dniu 25.06.2021 roku, w obiekcie na terenie miejsca inwestycji, tj. w Lesznie przy ul. G. 
Narutowicza 38 przystąpiono do wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej wod.-kan. i c.o. 
oraz elektrycznej objętej zapytaniem POM_009. 

Przedmiot zamówienia:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: budowlanej, 
sanitarnej wod.-kan. i c.o. oraz elektrycznej dla zespołu zadań inwestycyjnych: 
„Budowa garażu podziemnego”, „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na budynek handlowo-usługowo-biurowy”, „Dobudowa 
budynku biurowo-usługowego” oraz „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku usługowego na lokale handlowo-usługowo-biurowe” 
realizowanych na terenie objętym działkami o nr ewid. 29/11 i 29/9, położonym 
w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 36-38.  

Zamawiający:  

ICC RE sp. Z o.o., ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno, NIP: 6972294222 

Przesłane zapytania ofertowe: 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie www.starepompy.pl w dniu 16.06.2021 
roku oraz rozesłane do następujących podmiotów: 

• MTS INVEST SP z o.o., ul. E. Szczanieckiej 1/15, 60-215 Poznań 
• KARO Bernadeta Serwińska, Tarnawka 201, 37-121 Husów 
• GREEN HOUSE DEVELOPER sp. Z o.o., ul. Kąpielowa 3E, 65-383 Zielona Góra 

 

Otrzymane oferty i ich ważność: 

W wyniku wysłanych zapytań do dnia 24.06.2021 roku otrzymano/odrzucono:  

 3 oferty ważne, od następujących podmiotów: 

• MTS INVEST SP z o.o., ul. E. Szczanieckiej 1/15, 60-215 Poznań 
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• KARO Bernadeta Serwińska, Tarnawka 201, 37-121 Husów 
• GREEN HOUSE DEVELOPER sp. Z o.o., ul. Kąpielowa 3E, 65-383 Zielona 

Góra 

 

 

Podsumowanie złożonych ofert ważnych:   

Złożone oferty ważne obejmowały całość przedmiotu zamówienia, a ich parametry 
przedstawiają się następująco:  

 Cena netto Termin realizacji Uwagi 
Oferta 1 

 

127 000,00  brak 

Oferta 2 

 

115 000,00  brak 

Oferta 3 

 

123 000,00   brak 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:  

Za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny uznano ofertę przedstawioną przez 
KARO Bernadeta Serwińska, Tarnawka 201, 37-121 Husów 

 

 

 

Wybranemu oferentowi zaproponowane zostanie przyjęcie zamówienia/podpisanie umowy. 

     

  

Na tym protokół wyboru oferty zakończono 

 
 
 
 
 
 


