
 
Inowrocław, dnia 20.06.2022 roku  

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU 
 

Działając na podstawie § 38 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” 
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu informuje, że przetarg nieograniczony                               
w przedmiocie zamówienia pn.: 
 

DOCIEPLENIE STROPÓW PIWNIC, REMONT DACHÓW  

W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH  

W INOWROCŁAWIU I REJONIE W 2022 ROKU 

 
wygrały następujące firmy :  
  

ZADANIE 1 – ul.  Długa 44 A – wymiana włazów dachowych (A-2)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 10.604,97 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 2 – ul.  Długa 32 A – wymiana włazów dachowych (A-2)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 10.604,97 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 3 – ul.  Długa 40 – wymiana włazów dachowych (A-2)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 14.138,91 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 4 – ul.  Długa 38 A – wymiana włazów dachowych (A-2)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 14.138,91 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 5 – ul.  Krzywoustego 10 – wymiana włazów dachowych (A-2)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 10.604,97 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 6 – ul.  Łokietka 33 – wymiana włazów dachowych (A-2)  



Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 3.566,79 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 7 – ul. Długa 40  - remont dachu – pokrycie w  technologii HYDRONYLON (A-2)   

Wybrano ofertę NR 4 złożoną przez P.H.U. „MULTI-FINISH” Bartłomiej Mochalski                                                 

ul. Gen. Sikorskiego 35/6, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów,                             

tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 236.602,71 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 9 – ul. Krzywoustego D270-283 - garaże  (A-2)   

Wybrano ofertę NR 2 złożoną przez Wielobranżową Firmę „AWPO” s.c., P. Lewandowski,                      

A. Wudziński, ul. Marulewska 43, 88 – 100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów,                        

tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 5.536,28 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 10 – ul. Krzywoustego D212-269 - garaże  (A-2)   

Wybrano ofertę NR 2 złożoną przez Wielobranżową Firmę „AWPO” s.c., P. Lewandowski,                      

A. Wudziński, ul. Marulewska 43, 88 – 100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów,                  

tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 10.657,88 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 11 – ul. Mieszka I D284-296 - garaże  (A-2)   

Wybrano ofertę NR 2 złożoną przez Wielobranżową Firmę „AWPO” s.c., P. Lewandowski,                        

A. Wudziński, ul. Marulewska 43, 88 – 100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów,                     

tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 5.050,49 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 12 – ul.  800-lecia Inowrocławia 6 – przełożenie pokrycia dachowego z blachy 

trapezowej (A-4)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 1.139,10 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 13 – Tuczno, ul. Bydgoska 17 - remont dachu w  technologii HYDRONYLON (A-3)   

Wybrano ofertę NR 4 złożoną przez P.H.U. „MULTI-FINISH” Bartłomiej Mochalski                                          

ul. Gen. Sikorskiego 35/6, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów,                             

tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 104.990,37 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 14 – Pakość, ul.  Mogileńska 45 – remont izolacji cieplnej stropu piwnic (NT)  
 

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski s.c. R.D. Pęczkowscy,                     ul. 

Młyńska 14, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  

- najniższą cenę – 21.968,97 złotych (z podatkiem VAT),  

oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i 

możliwości wykonawczych Oferenta.  



 

 

Jednocześnie Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu informuje, że zgodnie                                    

z § 17 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” Komisja przetargowa 

unieważniła postępowanie przetargowe dla 1 niżej wymienionego zadania, ponieważ dla 

przedmiotowego zadania cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Spółdzielnia 

przeznaczyła na finansowanie zamówienia, o więcej niż 10 % wartości danego zadania, tj.: 
 

• ZADANIE 8 – Cegielna 1 (pawilon) – remont dachu 2 (A2) 
 

 

                                                 Zarząd  

                                                      Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                 w Inowrocławiu 

 


