
 
Inowrocław, dnia 02 września 2021 roku  

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH IV 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 IV przetarg 
nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.: 

 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 
INSTALACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA NIERUCHOMOŚCIACH 

BUDYNKOWYCH LUB MIENIU SPÓŁDZIELNI W REJONIE 
 

wygrała następująca firma :  
 
 

ZADANIE 2 – Pakość, ul. Mogileńska 23  (A-3)   
Wybrano ofertę NR 1 złożoną przez firmę Team Projekt Spółka z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 
Warszawa, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 5.000,00 złotych (z podatkiem VAT),  
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                      
i możliwości wykonawczych Oferenta.   
 

ZADANIE 3 – Pakość, ul. Mogileńska 25  (A-3) 
Wybrano ofertę NR 1 złożoną przez firmę Team Projekt Spółka z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 
Warszawa, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 5.000,00 złotych (z podatkiem VAT),  
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                      
i możliwości wykonawczych Oferenta.  
   

ZADANIE 4 – Gniewkowo, ul. 700-lecia 22  (A-3)  
Wybrano ofertę NR 1 złożoną przez firmę Team Projekt Spółka z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 
Warszawa, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 2.500,00 złotych (z podatkiem VAT),  
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                      
i możliwości wykonawczych Oferenta.   
 

ZADANIE 6 – Kruszwica, ul. Dworcowa 3  (A-3)  
Wybrano ofertę NR 1 złożoną przez firmę Team Projekt Spółka z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 
Warszawa, która uzyskała największą ilość punktów, tj. 100,00 oraz zawierała :  
- najniższą cenę – 5.500,00 złotych (z podatkiem VAT),  
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                      
i możliwości wykonawczych Oferenta.   
 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z § 17 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień na 
dostawy i roboty budowlane” unieważnia postępowanie dla niżej wymienionych zadań z uwagi to, iż dla 
poniższych zadań nie wpłynęła żadna ważna oferta, tj.: 
 

• ZADANIE 1 – Kruszwica, ul. Kujawska 14 i 16  (A-3). 

• ZADANIE 5 – Kruszwica, ul. Wiejska 39  (A-3).  
 
 
 

                                                 Zarząd  

                                                      Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                 w Inowrocławiu 

 


