
 
Inowrocław, dnia 17 marca 2022 roku  

 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU 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.: 
 

USUWANIE PRZECIEKÓW Z BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH                         
W INOWROCŁAWIU ORAZ REJONIE NA OKRES 2 LAT, tj. do 31.03.2024 r.  

wygrał następujący Wykonawca : 

 

ZADANIE 3 – Osiedla Rejonowe  (A-3)  

Wybrano ofertę NR 1 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 – 41.905,29 złotych  (z podatkiem VAT) w terminie od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r., 
- najniższą cenę – 45.872,93 złotych  (z podatkiem VAT) w terminie od 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.,  
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                        
i możliwości wykonawczych Oferenta.  
 

ZADANIE 4 – Osiedle Rąbin  (A-4)  

Wybrano ofertę NR 1 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 –  27.038,24 złotych  (z podatkiem VAT) w terminie od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.,  
- najniższą cenę – 29.647,53 złotych  (z podatkiem VAT) w terminie od 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r., 
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                        
i możliwości wykonawczych Oferenta. 

 

ZADANIE 5 – Osiedle Rąbin  (A-5)  

Wybrano ofertę NR 1 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 – 56.052,51 złotych  (z podatkiem VAT) w terminie od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.,  
- najniższą cenę – 61.308,42 złotych  (z podatkiem VAT) w terminie od 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.,  
przy spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w SIWZ w zakresie wiarygodności                        
i możliwości wykonawczych Oferenta. 
 
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie § 17 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień na 
dostawy i roboty budowlane”, unieważnia postępowanie  dla niżej wymienionych zadań z uwagi na to, 
iż  w przedmiotowym postępowaniu dla wskazanych zadań nie wpłynęła żadna ważna oferta, tj.:  
 

• ZADANIE 1 – Osiedle Nowe i Toruńskie  (A-1). 

• ZADANIE 2 – Osiedle Piastowskie  (A-2).  

              

 

 

 

 

                                                                                                 Zarząd  

                                                                Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                                                     w Inowrocławiu  

 


