
 
 

Inowrocław, dnia 9 lutego 2022 roku  
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 

Działając na podstawie § 38 ust. 1 oraz ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy  i roboty 
budowlane” Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu informuje, że przetarg nieograniczony                            w 
przedmiocie zamówienia pn.: 
 

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, GARAŻACH 
ORAZ LOKALACH UŻYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE                       

W LATACH 2022-2023  

wygrały następujące firmy : 

GRUPA 1 – Os. Nowe i Toruńskie  (A-1)  

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez firmę SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych 
Sławomir Gonera ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 
oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 5.770,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2022  
- najniższą cenę – 5.510,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2023, przy uwzględnieniu zmniejszenia zakresu 
rzeczowego o wykonanie przeglądu dla pozycji nr 39 oraz przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów 
określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i możliwości wykonawczych Oferenta. 
 

GRUPA 2 – Os. Piastowskie  (A-2) 

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez firmę SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych 
Sławomir Gonera ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 
oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 8.340,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2022  
- najniższą cenę – 8.460,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2023 
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i możliwości 
wykonawczych Oferenta. 
 

GRUPA 3 – Os. Rejonowe  (A-3) 

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez firmę SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych 
Sławomir Gonera ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 
oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 10.420,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2022   
- najniższą cenę – 7.640,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2023   
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i możliwości 
wykonawczych Oferenta. 
 

GRUPA 4 – Os. Rąbin  (A-4) 

Wybrano ofertę NR 6 złożoną przez firmę Projekt Horyzont Jakub Przybylski Orłowo 126, 88-100 Inowrocław, 
która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 7.050,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2022   
- najniższą cenę – 5.250,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2023   
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i możliwości 
wykonawczych Oferenta. 
 

GRUPA 5 – Os. Rąbin  (A-5) 

Wybrano ofertę NR 5 złożoną przez firmę SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych 
Sławomir Gonera ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 
oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 6.160,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2022   
- najniższą cenę – 5.610,00 złotych (z podatkiem VAT) w roku 2023   
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności i możliwości 
wykonawczych Oferenta. 

                                                                                        
                                                                                                     Zarząd  

                                                                     Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                                                             w Inowrocławiu  

 
 


