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Dokumentacja podstawowych czynności 

Zapytanie ofertowe o wartości od 20 000 złotych (netto) do 130 000 złotych (netto) 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

„Dostęp do publicznej sieci WiFi w gminie Pysznica” 
w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.09.2021 na kwotę (netto)  64 368,00 zł. 
3. Zapytanie ofertowe zostało skierowane w formie publikacji na stronie BIP Urzędu Gminy  

w Pysznicy. 
4. W wyznaczonym terminie (07.10.2021r. do godz. 10:30), oferty zostały złożone przez następujących 

Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne 
elementy ofert)*: 

 

Nazwa i siedziba  
Wykonawcy  Cena oferty  Pkt 

Cena  

Czas 
dojazdu na 

miejsce  
po 

zgłoszonej 
awarii (h)  

Pkt   
Czas 

dojazdu na 
miejsce po  
zgłoszonej 

awarii  

Liczba 
certyfikatów 
producenta  
wdrażanego 
rozwiązania  

Pkt  
Liczba 

certyfikatów 
producenta  
wdrażanego 
rozwiązania  

Pkt 
razem  

1  

ENERGOBILANS  
Sp. z o.o. ul.  

Toruńska 155,   
85-950  

Bydgoszcz  

63 714,00 zł  40,00  2 h  30,00  19  30,00  100,00  

5. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy 
(nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):  
ENERGOBILANS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Toruńska 155, 85 – 950 Bydgoszcz, adres do 
korespondencji Al. Jerozolimskie 55/8, 00 – 697 Warszawa. Cena netto: 51 800,00zł;  
brutto: 63 714,00 zł.   

6. Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 5 ust. 2 
Regulaminu, tj.: …………………………………………………………………………………… ** 
                                   (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty)  
za cenę netto ……………………………..…..cenę brutto……...………………………………….*.  

7. Uzasadnienie wyboru: 
Oferta Wykonawcy ENERGOBILANS Sp. z o.o. ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz spełnia wszystkie 
warunki wymagane przez Zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i uzyskała 
maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu.                                                            
 

Zatwierdzam wybór wykonawcy: 
 

WÓJT 

(-) 

Łukasz Bajgierowicz 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

Łukasz Mizera 
podpis osoby dokonującej wyboru oferty                                                              

                             
*wypełnić właściwe 
** jeśli dotyczy 
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