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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/02/MZBM/19  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie usługi pn.: 

„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii 

oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, 

wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych 

i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”. 

 
1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.07.2019 r. o godzinie 08:00 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 usługi w 
ramach w.w zadania  

924.133,15   8 73.930,65 998.063,80  

 
 



 

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

numer 
oferty 

Wykonawca Adres 

1 HUNGER-BUD Sp. z o.o.  
ul. Markiefki 49 

40-213 Katowice  

 
 

4) Kryteria oceny ofert: 
 

Oferowane miesięczne wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe:  

DLA ZADANIA A  

cena jednostkowa 10 m2 ogrzewanej powierzchni wynosi:  

0,80 zł netto  

plus 8% podatku VAT, tj.: 0,06 zł  

co stanowi: 0,86 zł brutto  

DLA ZADANIA B  

cena jednostkowa 10 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości, wynosi: 

 0,50 zł netto  

plus 8% podatku VAT, tj.: 0,04 zł  

co stanowi: 0,54 zł brutto  

 
 Oferowany termin zapłaty faktury na ilość dni - 7 liczony od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 
Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 
Małgorzata Pawłowska – Prokurent 


