
 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.  

ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151922 

NIP 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 32.152.000,00 zł. 

tel.: (032) 364-20-45, fax: (032) 364-20-55, e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

 

Numer zamówienia: ZP/04/MZBM/19      Sosnowiec, dnia 20.09.2019 r.                  

   

              

 

 

 

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/04/MZBM/19  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie robót budowlanych pn.: 

„Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 

usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury  

dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu” 

 
1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 10:00 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 robót 

budowlanych w 

ramach w.w zadania  

325.203,25 23 74.796,75 400.000,00 
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3) Tabela zawierającą informacje dotyczące firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie: 

numer 

oferty 
Wykonawca Adres 

 

1 
 

G.B. Garaże Sp. z o.o.  

 

ul. Żyzna 15 

42-200 Częstochowa 

 

  

4) Kryteria oceny ofert: 

 

 

OFERTA NR 1 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

358.620,00 zł netto  

plus podatek VAT, tj.: 82.482,60 zł  

co stanowi: 441.102,60 zł brutto  

 
Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 60. 

 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 6 liczony od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy. 

 

Oferowany 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 


