
 
Inowrocław, dnia 31.05.2022 roku  

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH II PRZETARGU 
 

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

 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA 

NIERUCHOMOŚCIACH BUDYNKOWYCH LUB MIENIU SPÓŁDZIELNI W REJONIE 
 

 

wygrały następujące firmy :  
  

ZADANIE 3 – J-wo, ul. Dworcowa 1 – opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje 
instalacji hydrantowej (A-3) 
Wybrano ofertę NR 2 złożoną przez Zakład Inżynierii Środowiska – Jacek Miklas,                             Aleja 
Ratuszowa 15 lokal 3c, 88-100 Inowrocław, która uzyskała największą ilość punktów,                   tj. 
100,00 oraz zawierała :  
- najniższą cenę –  14.950,65 złotych (z podatkiem VAT),  
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. 1 i 2 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” Komisja przetargowa 

unieważniła postępowania przetargowe łącznie dla 2 niżej wymienionych                            oraz 

opisanych zadań, przy czym :  
 

a) Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 2  „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” 

Komisja przetargowa unieważniła postępowanie 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 2 – K-ca, ul. Wiejska 39 – opracowanie dokumentacji technicznej dot. remontu 

instalacji gazowej (A3) 
 

b) Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” 

Komisja przetargowa unieważniła postępowanie dla 1 niżej wymienionego zadania, ponieważ dla 

przedmiotowego zadania nie wpłynęła żadna ważna oferta. 
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Tytuł zadania 
Komórka 

organizacyjna 
Sp-ni 

Ilość 
ofert 

Przedział cen 
zaproponowanych 

przez Wykonawców dla 
poszczególnych zadań 

1 2 3 4 5 

Osiedla Rejonowe  (A-3)  

1. Kruszwica, ul. Kujawska 14 i 16 A-3 - BRAK OFERT 

 
 

 

                                                 Zarząd  

                                                      Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                 w Inowrocławiu 

 


