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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 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oznaczonego ZP/02/MZBM/20  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

robót budowlanych pn.: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 

413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA 

EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2” 

 
1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.07.2020 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 w zł 

Wartość zamówienia 

brutto w zł 

 Wykonanie robót 

budowlanych w ramach 

w.w zadania  

5.385.193,63 6.130.238,00 

 

mailto:MZBM@mzbm.sosnowiec.pl
http://www.mzbm.sosnowiec.pl/


 

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

w terminie: 

numer 

oferty 
Wykonawca Adres 

  

1 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-REM Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 90, 

42-300 Myszków 

 
2 

Budoprimex Budownictwo Sp. z o.o.  

ul. Stanisława Mikołajczyka 

59C,  

41-208 Sosnowiec 

 3 
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. 

ul. Drzymały 15,  

40-059 Katowice 

 
4 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON 

S.A. 

ul. Braci Mieroszewskich 

126B,  

41-219 Sosnowiec 

 5 
Kromar Import Export Sp. z o.o. 

ul. Oleska 280,  

42-161 Starokrzepice 

 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET 

Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Fabryczna 10, 43-100 

Tychy 

 7 
Firma Budowlana J&A Sp. z o.o. 

ul. Mroźna 45,  

40-316 Katowice 

 8 
ELBUD Elżbieta Baszyńska  

ul. Składowa 2, 

41-902 Bytom 
   

 

 

4) Kryteria oceny ofert: 

 

OFERTA NR 1 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

6.678.606,41 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 882.310,68 zł,  

co stanowi: 7.560.917,09 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

 



 

OFERTA NR 2 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

6.392.275,00 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 647.723,35 zł,  

co stanowi: 7.049.998,35 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

OFERTA NR 3 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

6.400.559,96 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 824.618,56 zł,  

co stanowi: 7.225.178,52 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

OFERTA NR 4 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

4.998.783,13 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 585.738,73 zł,  

co stanowi: 5.584.521,86 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 



 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

OFERTA NR 5 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

6.169. 928,89 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 838.345,11 zł,  

co stanowi: 7.008.274,00 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

OFERTA NR 6 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

6.113.520,77 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 811.537,03 zł,  

co stanowi: 6.925.057,80 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA NR 7 

 
Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

6.739.396,46 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 874.636,45 zł,  

co stanowi: 7.614.032,91 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 liczony                   

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Oferowany termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - 30 liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 

 

OFERTA NR 8 

 

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem: 

5.916.882,19 zł netto,  

plus podatek VAT, tj.: 695.151.30 zł,  

co stanowi: 6.612.033,49 zł brutto. 

Oferowany termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 72. 

Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -10 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 


