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INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT  
 

 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, uprzejmie informuje,  

iż na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oznaczonego ZP/01/MZBM/19  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie robót budowalnych pn.: 

„Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA 
PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu  

w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury” 

1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.04.2019 r. o godzinie 08:30 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Korczaka 7 w Sosnowcu. 
 

2) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  
 

  
   Zakres czynności 

Wartość 
zamówienia 

netto  zł 

VAT 
% 

VAT 
zł 

Wartość zamówienia 
brutto zł 

 Wykonanie robót 
budowlanych w 
ramach w.w zadania 
inwestycyjnego 

505.302,99   23 116.219,69 621.522,68 

 



 

3) Tabela zawierającą informacje dotyczące firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty  
w terminie: 

numer 
oferty Wykonawca Adres 

1 
 

OLAX Sp. z o.o.  

ul. Wyzwolenia 27 

43-190 Mikołów 

2 JALPOL Sp. z o.o.  
ul. Teatralna 9/802  

41-200 Sosnowiec 

3 

 
 

G.B. Garaże Sp. z o.o. 
 

ul. Żyzna 15, 

42-200 Częstochowa 

 
 

4) Kryteria oceny ofert: 
 

OFERTA NR 1 
 

1. Cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia: 1.075.337,22 zł. 

2. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość 

miesięcy - 60. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 6 liczony  

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

4. Termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 
 
OFERTA NR 2 
 
1. Cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia: 696.344,52 zł. 

2. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość 

miesięcy - 60. 



 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 6 liczony  

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

4. Termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 
 
OFERTA NR 3 
 
1. Cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia: 987.215,22 zł. 

2. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość 

miesięcy - 60. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 6 liczony  

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

4. Termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 
 Agnieszka Czechowska – Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 


