
                                         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miejsce 

na liście
Nazwa MŚP Nazwa usługi Wartość dofinanoswania

Usługa standardowa/

specjalistyczna

Liczba 

punktów

1

EURO-TOUR SPORT & TRAVEL 

MAŁGORZATA I MIROSŁAW 

TUSZNIO SPÓŁKA JAWNA

Audyt innowacyjności 70 000,00 specjalistyczna 35

2
FULLMET WOJCIECH 

CIEPLIŃSKI

Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu 

projektami pod kątem przydatności w działaniach 

rozwojowych przedsiębiorstwa.

Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT 

z istniejącymi 

140 800,00 specjalistyczna 34

3

EURO-TOUR SPORT & TRAVEL 

MAŁGORZATA I MIROSŁAW 

TUSZNIO SPÓŁKA JAWNA

Audyt technologiczny 103 250,00 specjalistyczna 34

4 MIERNIK TOMASZ TOPIMA

Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia audytu 

technologicznego przedsiębiorstwa 

i zaproponowania optymalnego rozwiązania w celu 

rozwoju firmy w zakresie specjalizacji: produkcja 

konstrukcji metalowych i ich części oraz wzrostu 

konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali kraju

104 878,05 specjalistyczna 33

Lista rankingowa najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych
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5 MIERNIK TOMASZ TOPIMA

Usługa doradcza specjalistyczna polegająca na 

przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwa 

i zaproponowaniu optymalnego rozwiązania w celu 

rozwoju firmy w zakresie specjalizacji: produkcja 

konstrukcji metalowych i ich części oraz wzrostu 

konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali kraju. W 

szczególności zaproponowane rozwiązanie powinno 

dotyczyć oceny możliwości certyfikacji konstrukcji 

spawanych na poziomie EXC3.

132 000,00 specjalistyczna 33

6

MERKSON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Optymalizacja i usprawnienie procesów 

produkcyjnych, wdrożenie narzędzi controllingu 

zarządczego w firmie MERKSON – specjalistyczna 

usługa doradcza

144 925,00 specjalistyczna 32

7 Refal Sp.z o.o. Usługa doradcza z zakresu marketingu 19 350,00 standardowa 32

8
Grzegorz Kwapisiewicz 

"KATANGA"

Przeprowadzenie analizy aktualnych procesów 

biznesowych oraz ich optymalizacja wraz ze 

wsparciem w opracowaniu informatycznego systemu 

zarządzania dostawami, magazynem, planowania 

produkcji, sprzedażą i dystrybucją wraz z analizą 

finansową

121 950,00 specjalistyczna 32

LAND REKO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Usługa doradcza specjalistyczna „Opracowanie i 

wdrożenie systemu zarządzania jakością procesów 

spawalniczych w firmie Land Reko sp. z o.o. sp. k.”

148 750,00 specjalistyczna 31

„EURO - EKO SERWIS" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Usługa doradcza w zakresie analizy i optymalizacji 

logistyki zaopatrzenia i zbytu  firmy EURO - EKO 

SERWIS

144 500,00 specjalistyczna 31

10 Sylwia Latkowska Audyt innowacyjności 67 500,00 specjalistyczna 31

11 Sylwia Latkowska Audyt technologiczny 109 500,00 specjalistyczna 31

9 ex aequo
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2P-INFO Sp. z o.o.

Usługa doradcza w zakresie opracowania strategii 

zabezpieczającej ciągłość świadczenia usług IT 

oraz wdrożenie modelu bezpieczeństwa 

wraz z zaprojektowaniem rozwiązań 

techniczno-sprzętowych

97 750,00 specjalistyczna 30

Sanatorium Uzdrowiskowe NIDA - 

ZDRÓJ Sp. z o.o.

Zindywidualizowana usługa doradczo – wdrożeniowa 

w zakresie marketingu, informatyzacji usług, 

inwestycji oraz efektywności energetycznej

119 000,00 specjalistyczna 30

OldWood24 Sp. zo.o.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej 

specjalistycznej - audyt technologiczny mający na celu 

identyfikację słabych i mocnych stron 

przedsiębiorstwa, przeprowadzony w oparciu o m.in. 

ocenę infrastruktury, kluczowe technologie 

i know-how firmy

127 500,00 specjalistyczna 29

"FRESH--BIZ" Piotr Pietruszka

Opracowanie koncepcji wprowadzenia na rynek 

nowych produktów o charakterze produktu 

lokalnego/regionalnego woj. świętokrzyskiego 

z segmentu przetwórstwa owocowo-warzywnego

148 750,00 specjalistyczna 29

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Paweł Szostak 

Automatyzacja procesów biznesowych w obrębie 

produkcji rur giętych realizowanych w 

Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Paweł Szostak   

149 600,00 specjalistyczna 29

14

International Institute for Strategic 

Development GO Global 

Grzegorz Orawiec

Opracowanie strategii marketingowej wraz 

z koncepcją strony internetowej firmy GO Global
17 250,00 standardowa 29

15 Olwik PREMIUM Sp. z o.o.
Usługa doradcza w zakresie wyceny 

zgłoszeń patentowych
55 250,00 specjalistyczna 29

16
KITA SOLUTIONS - MARCIN 

KITA

Usługa doradcza w zakresie analizy i wsparcia 

wprowadzenia do oferty narzędzi analitycznych 

eksploracji danych opartych na oprogramowaniu 

w chmurze typu opensource

62 050,00 specjalistyczna 29

17
Meritum Inwestment 

Krzysztof Tusznio
Audyt innowacyjności 70 000,00 specjalistyczna 29

12 ex aequo

13 ex aequo
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18
Polonez Plus Sp. z o.o. 

Oddział w Kielcach

Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie 

informatyzacji procesów biznesowych 

POLONEZ PLUS

150 000,00 specjalistyczna 28

19

LAND REKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Usługa doradcza specjalistyczna „Opracowanie 

i wdrożenie systemu zarządzania jakością procesów 

wytwórczych”w firmie Land Reko sp. z o.o. sp. k.”

76 500,00 specjalistyczna 28

Bizln Sp. z o.o.

Usługa doradcza w zakresie opracowania systemów 

informatycznych integrujących usługę BizIn.pl z 

systemami e-commerce, bankami 

oraz rozwiązaniami chmurowymi

148 750,00 specjalistyczna 28

Instytut OZE Sp. z o.o.
Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu 

zarządzania produkcją/ świedczeniem usług
104 000,00 specjalistyczna 28

Kancelaria Finansowa - Księgowa 

Monika Pater 

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do 

automatyzacji procesów księgowania

88 000,00 specjalistyczna 28

FPD Sp. z o.o.

Przeprowadzenie audytu technologicznego procesu 

testowania aplikacji wraz z stworzeniem testów 

automatycznych dla Mobevo

106 250,00 specjalistyczna 28

DIUN-TUR S.C. PIOTR 

CHLEWICKI ANNA CHLEWICKA 

ZWIERZYK

Usługa doradcza w zakresie opracowania 

informatycznego systemu zarządzania świadczeniem 

usług w zakresie turystyki zdrowotnej

144 500,00 specjalistyczna 27

Wehikuł Smaku Mariusz Kamiński

Usługa doradcza specjalistyczna w zakresie 

opracowania nowej gamy produktów piekarniczych 

wyrabianych metodami tradycyjnymi

124 100,00 specjalistyczna 27

23

SMARTIVE.APP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Strategia rozwoju firmy w zakresie budowy wizerunku,  

optymalizacji działalności i opracowania systemu HR
18 000,00 standardowa 27

24

TECH-KONSULTING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Usługa doradcza w zakresie opracowania 

informatycznego systemu zarządzania świadczeniem 

usług przez producentów obrabiarek

131 750,00 specjalistyczna 27

20 ex aequo

 21 ex aequo

22 ex aequo
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25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

"BOCIANEK" W KIELCACH

Audyty energetyczne budynków Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach wraz 

z wyliczeniem mocy zamówionych, analizą 

zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz 

badaniem kamerą termowizyjną

144 500,00 specjalistyczna 27

26 KOSSEL Sp.z o.o.

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania 

procesami i relacjami z klientem

150 000,00 specjalistyczna 26

Ośrodek Promowania i Wspierania 

Przedsiębiorczości Rolnej

Opracowanie strategii ekspansji 

na rynki zagraniczne
136 000,00 specjalistyczna 26

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

"HUTNIK"

„Audyty energetyczne budynków Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Hutnik" wraz z wyliczeniem mocy 

zamówionych, analizą zastosowania Odnawialnych 

Źródeł Energii oraz badaniem kamerą termowizyjną”

146 200,00 specjalistyczna 26

Ireneusz Bęben

MIODY NAPĘKOWSKIE

Usługa specjalistyczna w zakresie opracowania 

wymagań dla elektronicznej platformy sprzedażowej 

B2B wraz z wdrożeniem rozwiązania na potrzeby 

sprzedaży elektronicznej wyrobów spożywczo-

kosmetycznych na bazie miodu ekologicznego 

certyfikowanego

140 250,00 specjalistyczna 26

LUXDENT Piotr Parzyszek, Marta 

Parzyszek Spółka Jawna

Opracowanie planu działania i wdrożenie nowej usługi 

w praktyce gabinetu stomatologicznego 

w zakresie uruchomienia protokołu wczesnej 

profilaktyki przeciwpróchniczej w drodze 

uwidaczniania i usuwania biofilmu na zębach 

i tkankach miękkich

95 976,90 specjalistyczna 26

MaN Complex s.c. Grzywna Marek, 

Łapacz Norbert 

Usługa doradcza specjalistyczna – analiza procesów 

biznesowych oraz doradztwo w zakresie usprawniania 

procesów świadczenia usług. Wsparcie w opracowaniu 

informatycznego systemu zarządzania świadczeniem 

usług

146 625,00 specjalistyczna 26

27 ex aequo

28 ex aequo
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ABC TRACK Sp. z o.o.

Usługa doradcza w zakresie opracowania koncepcji i 

wdrożenia systemu rozliczeń abonamentowych i 

montażowych w firmie ABC- TRACK Sp. z o.o.

106 250,00 specjalistyczna 26

Efektin Sp. z o.o.

Analiza możliwości rozwoju firmy EFEKTIN w 

oparciu o rozwiązania produktowe dostosowane do 

osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu w oparciu 

o elementy składowe

143 650,00 specjalistyczna 26

Katarzyna Olejarz Pracownia 

Projektowa KAZA 

Opracowanie koncepcji i narzędzi umożliwiających 

inwestowanie w nowe produkty/ usługi  

i zaprojektowanie systemu komunikacji Pracowni 

Projektowej KAZA

142 800,00 specjalistyczna 26

29 OldWood24 Sp. zo.o.

Przedmiotem zamównienia jest zakup usługi doradczej 

specjalistycznej - przeprowadzenie audytu 

wzorniczego oraz opracowanie i wdrożenie strategii 

wzorniczej

147 050,00 specjalistyczna 26

30 APR System Piotr Such

Usługa doradcza specjalistyczna dotycząca 

usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych 

realizowanych w firmowym serwisie obsługi klienta

148 000,00 specjalistyczna 26

31 Undress Me Donata Wtorek Usługa doradcza z zakresu e-marketingu 2 398,50 standardowa 25

32
Kancelaria Prawno - Podatkowa 

"LEXMAL" Dariusz Malinowski

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do 

automatyzacji procesów księgowania

150 000,00 specjalistyczna 25

33
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„BzK” Piotr Biernat
Usprawnienie procesów logistyczych 85 000,00 specjalistyczna 25

Best-Kam S.C.

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania 

procesami i relacjami z klientami

150 000,00 specjalistyczna 25

INTAX Sp. z o.o.

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do 

automatyzacji procesów księgowania

119 000,00 specjalistyczna 25

28 ex aequo

34 ex aequo
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PAWEŁ BIENIEK USŁUGI 

WULKANIZACYJNE

Usługa doradcza w zakresie opracowania koncepcji 

nowej usługi innowacyjnej w skali przedsiębiorstwa i 

rynku lokalnego w obszarze wulkanizacji 

wielkogabarytowej skierowanej do klientów 

biznesowych 

81 005,00 specjalistyczna 25

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

"NA STOKU"

Wykonanie audytów energetycznych budynków 

Spóldzielni Mieszkaniowej "Na Stoku" 

z uwzględnieniem modernizacji systemu grzewczego 

wraz z analizą mocy zamówionych

149 600,00 specjalistyczna 25

Przedsiębiorstwo 

Innowacyjno- Wdrożeniowe 

"LZK-COMPUTER" Sp. z o.o.

Specjalistyczna usługa doradcza polegająca 

na opracowaniu koncepcji i narzędzi umożliwijących 

inwestowanie w nowe produkty/usługi w branży 

budowlanej

55 675,00 specjalistyczna 25

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

 i Rozwju Regionalnego Sp. z o.o.

Kompleksowa usługa doradcza w zakresie metod 

testowania wydajności i funkcjonalności 

systemów/technologii IT i ich optymalizacji

97 750,00 specjalistyczna 25

BIURO PRAWNO-PODATKOWE 

KRZYSZTOF DĄBROWSKI

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do 

automatyzacji procesów księgowania

150 000,00 specjalistyczna 25

A.K-INWEST Agnieszka Kowalska

Usługa doradcza analizy procesowej firmy 

i wdrożenia systemu informatycznego do 

automatyzacji procesów księgowania

150 000,00 specjalistyczna 25

Cukiernia z Tradycją Iwona Jagiełło Opracowanie biznes planu rozwoju firmy 9 750,00 standardowa 25

TECH-KONSULTING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Usługa doradcza w zakresie opracowania zwiększenia 

funkcjonalności i optymalizacji systemu IT w zakresie 

rozwoju branży metalowej

136 000,00 specjalistyczna 25

Exentis Sp. z o.o.

Opracowanie strategii ekspansji na rynki zewnętrzne 

(Czechy, Słowacja, Ukraina i Węgry) wraz z 

wdrożeniem aplikacji helpdesk

127 500,00 specjalistyczna 25

Wechsler Polska Sp. z o.o.

Wdrożenie informatycznego systemu walidacji 

i certyfikacji w celu potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji rynkowych

88 000,00 specjalistyczna 25
37 ex aequo

34 ex aequo

35 ex aequo

36 ex aequo
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PRZETWÓRNIA MIĘSA 

KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa

Usługa doradcza specjalistyczna w zakresie 

opracowania i wdrożenia w firmie Zamawiającego 

strategii wejścia na rynek z nową grupą asortymentową 

oraz zaprojektowanie 

kanału sprzedaży

126 650,00 specjalistyczna 25

ELCHAR Sp. z o.o. 
Usługa doradcza optymalizacji procesów zarządczych 

w firmie
104 000,00 standardowa 25

Mariusz Rożkowski

Olejarnia Zagłoby

Wsparcie w opracowaniu koncepcji produktu 

turystycznego opartego na koncepcji produktów 

naturalnych wytwarzanych w firmie Olejarnia Zagłoby 

Mariusz Roszkowski

126 650,00 specjalistyczna 25

Hochtrans Beton Sp.z o.o

Doradztwo jednostki naukowej w zakresie możliwości 

wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, w postaci 

popiołów do produkcji proekologicznej mieszanki 

betonowej

103 658,54 specjalistyczna 25

39

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE "BATMAR", 

B.CZERSKA, T. POCHWAŁA, 

M.POCHWAŁA, SPÓŁKA JAWNA

Usługa wsparcia w tworzeniu procedur 

zamówień w firmie Batmar
20 000,00 specjalistyczna 25

Zarządzanie Nieruchomościami 

STARDOM Krystyna Rokita
Opracowanie koncepcji do efektywnego zarządzania 

nieruchomościami i narzędzi do realizacji celów
64 298,25 specjalistyczna 24

PCSG Sp. z o.o.

Specjalistyczna usługa doradcza polegająca 

na doradztwie technologicznym w zakresie 

rozszerzenia działalności firmy o nowe 

produkty i usługi

115 005,00 specjalistyczna 24

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„BzK” Piotr Biernat
Usprawnienie procesu technologicznego 78 200,00 specjalistyczna 24

37 ex aequo

38 ex aequo

40 ex aequo
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41

ANNA KOŁAKOWSKA 

ZARZĄDZANIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI

Opracowanie koncepcji do efektywnego zarządzania 

nieruchomościami i narzędzi do realizacji celów 

związanych z przedmiotem działalności 

przedsiębiorstwa

64 298,25 specjalistyczna 24

42
Polonez Plus Sp. z o.o. Oddział w 

Kielcach

Specjalistyczna usługa doradcza wsparcia budowy 

centrum badawczo-rozwojowego firmy Polonez Plus
85 000,00 specjalistyczna 24

43

IZBA RZEMIEŚLNIKÓW 

I PRZEDSIEBIORSTW

Audyt energetyczny budynku zlokalizowanego przy 

ulicy Warszawskiej 34 w Kielcach wraz z 

przeprowadzeniem badania kamerą termowizyjną ww. 

budynku oraz analizą opłacalności odnawialnych 

źródeł energii

20 000,00 specjalistyczna 24

Exentis Sp. z o.o.

Kompleksowe doradztwo prawne obejmujące m.in.. 

Opracowanie i wdrożenie RODO oraz wdrożenie 

w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu 

ochrony własności intelektualnej

16 125,00 standardowa 24

Wechsler Polska Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001 

w zakresie usług rozwojowych, w tym usług 

szkoleniowych i dordczych

23 800,00 specjalistyczna 24

KIELECKA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA

Kompleksowa analiza modernizacji systemu 

ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową 

analizę źródeł ciepła w audycie źródeł ciepła, audyt 

energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie 

zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby 

ogrzewania i ciepłej wody uzytkowej 

dla 118 budynków

123 250,00 specjalistyczna 24

VEIN GROUP Grzegorz Żyła

Usługa doradcza specjalistyczna w zakresie 

usprawniwnia i automatyzacji procesółw biznesowych 

realizowanych w firmowym serwisie internetowym

101 150,00 specjalistyczna 24

44 ex aequo

45 ex aequo
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PROHACCP Sp. z o.o.

Usługa doradcza specjalistyczna w zakresie 

usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych 

realizowanych w firmowych serwisach internetowych, 

w tym wsparcia 

w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania 

sprzedażą

150 000,00 specjalistyczna 24

DrEko  dr Anna Twarowska

Doradztwo dotyczące wdrożenia innowacyjnej 

technologii określania właściwości sedymetacyjnych 

osadów czynnych w oparciu 

o zgłoszenie patentowe P.399848

141 100,00 specjalistyczna 24

CEDZYNA KAMILA 

TAMBORSKA

Doradztwo w zakresie zaprojektowania, wykonania, 

wdrożenia i optymalizacji oprogramowania 

wspomagającego proces obsługi klienta

127 500,00 specjalistyczna 24

PROFIDENT SPRZĘT I 

MATERIAŁY DENTYSTYCZNE 

JADWIGA ZBOŻEŃ

Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej i 

komunikacyjnej przedsiębiorstwa 

z podziałem na profesjonalistów oraz osoby 

indywidualne wraz z wytycznymi dotyczącymi 

rebrandingu oraz odświeżania 

72 250,00 specjalistyczna 24

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE KAMIL KAMIŃSKI

Usługa doradcza specjalistyczna analizy produktowej 

firmy
68 000,00 specjalistyczna 24

DUO GK GRZEGORZ BARAN

Wsparcie doradcze w zakresie opracowania strategii 

marketingowej i budowania wizerunku marki w 

centrum rozrywki pn. "Akademia Driftingu Crazy Cart 

Kielce"

12 000,00 standardowa 24

Cukiernia z Tradycją Iwona Jagiełło Usługa doradcza z zakresu marketingu 8 625,00 standardowa 24

PRZETWÓRNIA MIĘSA 

KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa

Usługa specjalistyczna doradcza w zakresie wdrożenia 

nowej grupy asortymentowej w firmie zamawiającego 

(gama produktów EKO)

52 020,00 specjalistyczna 24

46 ex aequo
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

"WICHROWE WZGÓRZE"

Audyt energetyczny budynków Spółdzielni 

Mieszkaniowej Wichrowe Wzgórze
149 589,54 specjalistyczna 24

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

"DOMATOR"

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków 

Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMATOR" w Kielcach 

wraz z wyliczeniem mocy zamówionych oraz analizą 

zastosowania OZE

146 200,00 specjalistyczna 24

EKOENERGIA Łukasz Dziedzic

Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie 

przygotowania receptur oraz opracowanie 

strategii wzorniczej niezbędnej do wdrożenia 

produktów na rynek

102 000,00 specjalistyczna 24

PRZETWÓRNIA MIĘSA 

KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa

Wsparcie w opracowaniu narzędzi do elektronizacji 

działań w wymiarze B2B oraz B2C poprzez 

zaprojektowanie i wykonanie w drodze działań 

doradczych dedykowanego rozwiązania it

127 925,00 specjalistyczna 24

49

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA "ARMATURY" 

W KIELCACH

Wykonanie audytów energetycznych, badania kamerą 

termowizyjną ocieplonych budynków oraz wyliczenie 

mocy zamówionej ocieplonych budynków Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" w Kielcach

145 600,00 specjalistyczna 24

suma: 8 920 278,03

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

48 ex aequo
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