
 

 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.15.2020 

 

 

 

 

"Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli 
fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 

oraz Portowej 27-29". 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 1 380 489,71 zł brutto, w tym: 

Część nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 2" – 837 902,09 zł brutto, 

Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 
w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy  Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29" – 542 587,62 zł brutto. 

 
Zbiorcze zestawienie ofert: 

 
Część nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli 

fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 2" 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji Warunki płatności 

1 
V-ZIS KUSEK Sp. Jawna 

39-331 Chorzelów 
Chorzelów 24 

498 150,00 zł 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

60 miesięcy zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

Zamawiający: 
Miasto Gliwice 

Wydział Zamówień Publicznych 
Gliwice, 13.07.2020 r. 



 

2 

Firma Produkcyjno-Usługowo  
-Handlowa MABAPA Piotr Chudoba 

44-151 Gliwice 
ul. Daszyńskiego 427 

683 313,15 zł 
6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

72 miesiące 
zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

 
 

Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli 
fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy  Portowej 23-25 oraz Portowej 

27-29" 
 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 

Termin wykonania 
zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności 

2 

Firma Produkcyjno-Usługowo  
-Handlowa MABAPA Piotr Chudoba 

44-151 Gliwice 
ul. Daszyńskiego 427 

447 717,41 zł 
6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 72 miesiące 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

 
 
 

 
Aneta Oleś 

................................................................................ 
(osoba sporządzająca zestawienie) 

 

 
Marta Bogdańska 

..................................................................................... 
(osoba  zatwierdzająca treść zestawienia) 
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